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الشهيد الدكتور فتحي إبراهيم الشقاقي
األمين العام والمؤسس لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

«الش ــهادة ه ــي املع ــادل املوضوع ــي للحي ــاة ،والش ــهداء ه ــم عن ــوان الحي ــاة؛
ألنهـــم ال ميوتـــون ،بـــل ينزرعـــون يف األرض ،يورقـــون ويثمـــرون وتخـــر بهـــم
حياتن ــا ،تص ــوروا تاريخن ــا ب ــا ش ــهداء فل ــن تج ــدوا س ــوى الع ــدم؛ إذ ال تاري ــخ
بدونه ــم ،ال أم ــة بدونه ــم وال ع ــزة وال كرام ــة ،دمه ــم رشي ــان الحي ــاة لش ــجرة
املقاوم ــة وش ــجرة الحري ــة ،يجع ــل لكلامتن ــا معن ــى وي ــدل ع ــى حيوي ــة أم ــة
ال مت ــوت وال ترك ــع ،وس ــيبقى ه ــذا ال ــدم ُيس ــفح حت ــى ينت ــر ع ــى الس ــيف،
س ــيف بن ــي إرسائي ــل وحلفائه ــم وأتباعه ــم وأدواته ــم».

الشهيد المهندس سليم أحمد حمادة
الموجه العام األول لمؤسسة مهجة القدس

«نتمن ــى م ــن الل ــه ع ــز وج ــل أن نك ــون جمي ًع ــا عن ــد حس ــن ظــ ِّن عوائ ــل
الشـــهداء واألرسى والجرحـــى ،وأن نكـــون جمي ًعـــا جنـــو ًدا مجهولـــن للـــه عـــز
وج ــل بعي ــدً ا ع ــن أي موق ــع أو منص ــب ،ب ــل نجته ــد لإلنج ــاز ،واإلنج ــاز وح ــده
يف الس ــياق الصحي ــح ،ويف اتج ــاه الرتاك ــم اإليج ــايب يع ــزز العم ــل املؤس ــي حي ــث
روح فريــق العمــل ،وروح االلت ـزام بالقوانــن والضوابــط .ونســأل اللــه أن تتقــدم
مؤسس ــة مهج ــة الق ــدس يف خدمته ــا أك ــر وأك ــر ،وتتوس ــع يف عناوي ــن خدمته ــا
أك ــر وأك ــر ،وه ــذا ه ــو التح ــدي أمامن ــا جمي ًع ــا .وفقك ــم الل ــه ع ــز وج ــل ،وإىل
اللق ــاء دامئً ــا ع ــى طاع ــة الل ــه».

تقديــــــم

أيها الذاهبون إلى الحياة ،في حضرتكم تتزين الكلمات

الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيد املجاهديــن ،ســيدنا
محمــد ،وعــى آلــه وصحبــه ومــن وااله إىل يــوم الديــن.
بــن يــدي الكتــاب ،وبــن يــدي الشــهداء ،ليــس أفضــل مــن كالم اللــه
ســبحانه وتعــاىل لنبــدأ بــه ،يف الحديــث عــن الشــهادة وعــن الشــهداء:
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فالشــهادة مــن أعظــم املراتــب عنــد اللــه وأرقــى املقامــات وأســاها؛ ملــا
لهــا مــن األجــر والثــواب العظيــم ،وهــي مــن أفضــل األعــال الصالحــة عنــده
ســبحانه وتعــاىل ،التــي يختــم بهــا لإلنســان .فحيــاة الشــهداء هــي محققــة
بــإذن اللــه ،وبنــص القــرآن الكريــم.

المجاهد/

زياد رشدي النخالة (أبو طارق)

األمين العـام
لحركة الجهاد اإلسالمي
فـي فلسطين

وهنــا وأمــام هــذا الحشــد الطاهــر ،الــذي تظلّلــه رحمــة اللــه ،موصـ ً
ـول
مبســرة شــهداء اإلســام وشــهداء فلســطني ،الذيــن ســبقوا يف رفــع رايــة الحــق
والحريــة ،يســتبرشون بالذيــن مل يلحقــوا بهــم ،نقــول :يــا أيهــا الذاهبــون إىل
الحيــاة ،يف حرضتكــم تتزيــن الكلــات ،وتتزاحــم وتختلــط بذكراكــم؛ لرتســم
مســتقبلنا القــادم بإحــدى الحســنيني.
مل أكــن األفضــل بــن إخــواين ألكتــب؛ ولكــن هــي بــركات الذيــن رحلــوا
وتركــوا فينــا ّأل ننــى لحظــة لقــاء عابــرة ،رســمت وجوههــم عــى أحالمنــا ،ال
تغــادر وال تنــام ﱹ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ [األحــزاب ،]23 :صدقــوا اللــه فصدقهــم
وعــده ،وتقدمــوا الصفــوف دفا ًعــا عــن دينهــم وأرضهــم ،وهــم عــى يقــن مبــا
وعدهــم اللــه بــه ،فــا تثاقلــت بهــم حيــاة فانيــة ،وال أذلّتهــم قــوة طاغيــة،

أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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فــا عنــد اللــه خ ـ ٌر وأبقــى ،وأصبحــوا نجو ًمــا ُيهتــدى بهــا ،وهامــات عاليــة
تحلّــق يف الســاء عــى مــدار الزمــن ،أحيــاء عنــد ربهــم ،وأحيــاء بــن النــاس،
وأحيــاء يــوم يقــوم النــاس لــرب النــاس ،مــع النبيــن والصديقــن وحســن
أولئــك رفيقــا ،شــفعاء ألهلهــم وذويهــم وأحبائهــم ،ال ترهقهــم ذلــة ،ونورهــم
يســعى بــن أيديهــم ،يــوم تســطع شــمس الحقيقــة ،ويقــى بــن الخلــق يف
موقــف الحــق الــذي بينــه ســبحانه وتعــاىل بقولــه :ﱹﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﱸ [الزمــر.]69 :

يف حــرة هــذا الرتــل الطويــل مــن الشــهداء الذيــن مـ َّن اللــه عليهــم بهــذه
الكرامــة العظيمــة ،ال منلــك ّإل أن نقــف جمي ًعــا لحظــة لقائهــم بخشــوع عــى
هــذه الصفحــات ،التــي تــيء بعــض جوانــب حياتهــم وبطوالتهــم ،وتــروي
لحظــة مغادرتهــم هــذه الدنيــا يف أروع مــا ميكــن وصفــه يف تاريخنــا املجيــد،
مــن تضحيــة فريــدة يف مواجهــة القتلــة املجرمــن ،الذيــن قتلــوا ورشدوا شــعبنا
الفلســطيني واســتولوا عــى مقدســاتنا ودنســوا أرض اإلرساء واملع ـراج .إنهــم
الشــهداء األبـرار ..إنهــم املشــاعل التــي تــيء لنــا الطريــق يف ظلــات الواقــع،
واملنــارات التــي تهــدي ســفينة هــذا الشــعب العظيــم مــن التيــه والضيــاع ،يف
هــذا البحــر اللجــي العاصــف بقضيتنــا وأمتنــا .إنهــم تــاج رؤوســنا ،وقدوتنــا
وقــدوة األجيــال مــن بعدنــا؛ يك ال تســقط الرايــة ،أو تضيــع البوصلــة ،يف
الطريــق إىل تحريــر القــدس وفلســطني كل فلســطني.
وهــذا الكتــاب هــو توثيــق ال بــد منــه ،تكرميًــا لهــؤالء الشــهداء وحفظًــا
لذكراهــم ،ومدرســة لألجيــال يف البطولــة والفــداء.
وختا ًمــا الشــكر الكبــر لإلخــوة األع ـزاء الذيــن قامــوا بهــذا الجهــد الرائــع
واملقــدر بــد ًءا مــن األخ مســئول مؤسســة مهجــة القــدس وانتهــا ًء بــكل اإلخــوة
الذيــن يســهرون عــى خدمــة عوائــل الشــهداء وإخوانهــم األرسى والجرحــى
األعـزاء عــى قلوبنــا جمي ًعــا .ونســأل اللــه تعــاىل أن يجمعنــا بالشــهداء األبـرار
يف مســتقر رحمتــه وعــى حــوض نبيــه محمــد صــى اللــه عليه وســلم ،والســام
عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.
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أخوكم املحب
)زياد النخالة (أبو طارق
أغسطس (آب) 2019م
موسوعة شهداء من فلسطين

مقــدمة

الشهداء لهم أجرهم ونورهم
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى املبعــوث رحمــة للعاملــن،
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

ﭧ ﭨ ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﱸ[ .يونــس ]58
الحديــث عــن الشــهداء حديــث أمل وأمــل ،نتذكــر دامئًــا إخــوة أعــزاء
مجاهديــن ،عرفنــا بعضهــم وســمعنا عــن بعضهــم اآلخــر ،نــذروا أنفســهم
إلعــاء كلمــة الحــق للــه تعــاىل دفا ًعــا عــن املســجد األقــى أوىل القبلتــن
وثالــث الحرمــن الرشيفــن ومــرى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ومعراجــه
إىل الســاء ،فلســطني ،أرض األنبيــاء واملقدســات والرســاالت ،يقــول اللــه تعــاىل
يف كتابــه العزيــز :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﱸ [اإلرساء]1 :

مؤسسة مهجة القدس
للشهداء واألسرى والجرحى

أيهــا الشــهداء ،أيهــا الصاعدون إىل ســاء املجــد ،تحياتنا لكم مــع إرشاقة كل
شــمس وغروبهــا ،أنتــم الشــاهد والشــهيد عــى ظلــم بنــي صهيــون وهمجيتهم
وعنرصيتهــم وغطرســتهم واغتصابهــم أرضنا وبحرنــا وهوائنا ،أنتم ضمري شــعبنا
الفلســطيني املجاهــد واملقــاوم ،أنتــم ن ـراس األجيــال يف كل زمــان ومــكان يف
فلســطني ،ســتبقون شــعلة للجهــاد واملقاومــة ومصــدر فخــر واعتـزاز لنــا ولــكل
املرابطــن الصادقــن عــى ثــرى أرضنــا املباركــة ،فلســطني مقاومتهــا ال تنتهــي
والقــدس قبلــة جهادكــم وتضحياتكــم وقبلــة كل الرشفــاء واألح ـرار ،فلســطني
أرض الثــورات والرايــات العاليــة ،فلســطني وطــن الشــهداء الذيــن علمونــا
كيــف يكــون العطــاء والتضحيــة واإليثــار ،فالشــهداء لهــم أجرهــم ونورهــم.
أيهــا الشــهداء ،إنــا لــن ننســاكم ،بــل ســتبقون حارضيــن فينــا وبيننــا،
نســتمد مــن دمائكــم الزكيــة القــوة والعزميــة واالنتصــارات املتتاليــة؛ فأنتــم
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قادتنــا وأســوتنا وربيــع جهادنــا وشــمس ذاكرتنــا التــي ال تغيــب .ســنذكركم
دامئًــا وأبــدً ا ،ندعــو اللــه تعــاىل لكــم يف صالتنــا وقيامنــا ودعائنــا بالرحمــة
واملغفــرة والرضــوان ،واللــه يختــص برحمتــه مــن يشــاء مــن عبــاده الصالحــن،
واللــه ذو فضــل عظيــم .ﱹﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱸ [آل عمــران ]157
هــذه املوســوعة كانــت مــروع ُحلــم يف عقــل األخ الراحــل الكبــر املهندس
ســليم حــادة (أبــو أحمــد) رحمــه اللــه ،املوجــه العــام األول ملؤسســة مهجــة
القــدس ،تحدثنــا عــن هــذا املــروع يف مناســبات عديــدة ،ومل يســعفنا الوقــت
الــكايف إلنجــازه يف حينــه ،والحمــد للــه الــذي أكرمنــا بإنجــازه حدي ًثــا ،ونتــرف
بــأن نهديــه لشــهداء فلســطني وعوائلهــم ولــروح األخ الحبيــب أبــو أحمــد الذي
نفتقــده كثـ ًرا يف هــذه األيــام املباركة عــى أرض فلســطني ،وننتهز هــذه الفرصة
لندعــو اللــه تعــاىل لــه بالرحمــة واملغفــرة ولــكل شــهداء فلســطني األبــرار.
«أحيــا ٌء يرزقــون» موســوعة جهاديــة نُلقــي فيهــا بعــض الضــوء عــى الســرة
الجهاديــة لشــهداء وأنصــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني منــذ انطالقتها
حتــى العــام 2019م ،وإننــا إذ نوثــق ســرة حيــاة وشــهادة مــن يســتحقون أن
نــد ّون أســاءهم ومواقــف ع ّزهــم ورجولتهــم مــن الشــهداء الفرســان ،فالبــد
أن نشــر إىل بعــض املالحظــات املهمــة ،وهــي:
 .1إنــا قــد وثقنــا يف أج ـزاء املوســوعة الســرة الجهاديــة العطــرة لشــهداء
وأنصــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مــن فئــات عمريــة مختلفــة ،مــع
أملنــا أن يكرمنــا اللــه بالتوثيــق لــكل شــهداء فلســطني إن شــاء اللــه.
 .2لقــد حرصنــا عــى توثيــق الســرة الجهاديــة للشــهداء ممــن ارتقــوا
أثنــاء مقاومتهــم لالحتــال الصهيــوين وكذلــك الذيــن ارتقــوا يف ســياق اإلعــداد
والتجهيــز ونتيجــة غــر مبــارشة للمقاومــة ضــد املحتــل ،ومل تتضمــن املوســوعة
الســرة الجهاديــة إلخــوة لهــم مشــوار جهــادي مــرف وماتــوا نتيجــة وفــاة
طبيعيــة وليــس بفعــل االحتــال بشــكل مبــارش ،وهــؤالء اإلخــوة ســيكون لهــم
إصــدار خــاص يليــق بهــم وبتضحياتهــم مسـ ً
ـتقبل مبشــيئة اللــه.
 .3تناولــت املوســوعة الســر الجهاديــة لشــهداء مــن فلســطني ومــن خــارج
فلســطني مــن جنســيات عربيــة مختلفــة (مــر ،األردن ،لبنــان ،الجزائــر)
الذيــن التحقــوا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وقاتلــوا العــدو الصهيــوين
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إميانًــا منهــم بــأن فلســطني هــي القضيــة املركزيــة لألمــة العربيــة واإلســامية.
 .4منهجنــا يف ترتيــب الســر الجهاديــة للشــهداء حســب أقدميــة تاريــخ
الشــهادة ،ويف نفــس الســنة نرتــب الرتاجــم وف ًقــا للشــهر واليــوم ،مــع مراعــاة
الرتتيــب الهجــايئ لألســاء.
 .5اعتمدنــا أربــع محطــات رئيســة يف رسد ســرة حيــاة وشــهادة كل شــهيد
مجاهــد يف املوســوعة وهــي( :امليــاد والنشــأة ،صفاتــه وأخالقــه ،مشــواره
الجهــادي ،موعــد مــع الشــهادة).
 .6لقــد تــم االســتعانة يف إعــداد هــذه املوســوعة باألرشــيف الجهــادي
لحركــة الجهــاد اإلســامي وأطرهــا التنظيميــة ،آخذيــن بعــن االعتبــار التحديث
والتدقيــق فيهــا وفــق الضوابــط العامــة واملحطــات الرئيســة التــي ارتأينــا
العمــل بهــا لــكل ســرة شــهيد ،وكــا نــود اإلشــارة إىل اســتعانة املؤسســة بطاقم
مهنــي مــن اإلخــوة الصحفيــن يف إنجــاز الكثــر مــن ســر الشــهداء الــواردة يف
املوســوعة مــن خــال املقابــات املبــارشة مــع عوائــل الشــهداء الك ـرام.
 .7لقــد حرصنــا عــى مشــاركة عوائــل الشــهداء الكـرام يف مراجعــة وتدقيــق
ســر أبنائهــم الشــهداء وذلــك تجن ًبــا ألي معلومــات غــر دقيقــة ال ســمح اللــه،
آخذيــن بعــن اإلعتبــار جميــع املالحظــات التــي أرســلوها لنــا بعــد املراجعــة
واالطــاع عليهــا.
ُ .8شفنــا مبشــاركة األخ الشــهيد القائــد عضــو املجلــس العســكري لرسايــا
القــدس صــاح أبــو حســنني (أبــو أحمــد) وهــو مســئول اإلعــام الحــريب لرسايــا
القــدس يف قطــاع غــزة منــذ بدايــة إطــاق مــروع املوســوعة وكان آلرائــه
وأفــكاره دور هــام يف رؤيــة املوســوعة النــور.
 .9ال يفوتنــا أن نتوجــه بالشــكر الجزيــل إىل األخ األســتاذ زيــاد النخالــة
(أبــو طــارق) ،األمــن العــام لحركــة الجهــاد اإلســامي ،والــذي تفضــل مشــكو ًرا
بكتابــة تقديــم الكتــاب ،ج ـزاه اللــه كل الخــر.
 .10لقد تم تقسيم كل جزء من املوسوعة إىل الفصول التالية:
(أ) الفصل األول :الشــهادة والشــهداء ،فضائل الشــهادة من القرآن والســنة.
(ب) الفصل الثاين :حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني ،الرؤية واملرشوع.
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(ت) الفصــل الثالــث :رسايــا القــدس ،الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني.
(ث) الفصــل الرابــع :الشــهيد الدكتــور فتحــي إبراهيــم الشــقاقي (أبــو
إبراهيــم) ،املؤســس واألمــن العــام األول لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
(ج) الفصل الخامس :أحيا ٌء يرزقون ،يتناول يف كل جزء من أجزاء املوســوعة
شــهداء استشــهدوا يف ســنوات محددة منــذ االنطالقة حتى نهايــة العام 2019م.
قبــل أن ننهــي هــذه املقدمــة فإننــا نــرى مــن واجبنــا أن نتقــدم بالشــكر
والتقديــر والعرفــان لإلخــوة يف قيــادة حركــة الجهــاد اإلســامي (مكتــب األمانــة
العامــة) الذيــن مــا أن ســمعوا برغبتنــا يف إنجــاز هــذا العمــل حتــى وافقــوا
عليــه عرفانًــا منهــم وتقديـ ًرا لشــهدائنا وشــهداء الشــعب الفلســطيني ،ســائلني
املــوىل عــز وجــل أن يجعلــه يف مي ـزان حســناتهم.
كــا نتقــدم نحــن يف إدارة املؤسســة إىل اإلخــوة عوائــل الشــهداء الذيــن
تعاونــوا معنــا وقدمــوا لنــا املالحظــات القيمة التي أثــرت العمل وقدمت الســر
الذاتيــة للشــهداء دون مبالغــة وبشــكل موضوعــي ،وكذلــك نتقــدم بالشــكر إىل
اإلخــوة الذيــن أرشفــوا عــى إنجــاز هــذا العمــل ،والشــكر موصــول إىل اإلخــوة
الصحفيــن واملدققــن اللغويــن والطاقم الفني يف مؤسســة مهجــة القدس الذين
حرصــوا عــى إنجــاز هــذا العمــل وإخراجــه بالشــكل الالئــق واملناســب ليكــون
سـ ً
ـهل بســيطًا بــن يــدي القـراء الفلســطينيني واملهتمــن والباحثــن يف كل مكان.
خالصــا لوجهه الكريــم ،وأن
أخـرًا نســأل اللــه تعــاىل أن يكــون هــذا العمــل ً
يحظــى بقبــول عوائــل الشــهداء ،ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد شــهداءنا
وشــهداء املســلمني بواســع رحمتــه ،وأن يفــرج الكــرب عــن أرسانــا مــن ســجون
االحتــال الصهيــوين ،والشــفاء لجرحانــا وجرحــى املســلمني ،والنــر والتمكــن
ملجاهدينــا ومرابطينــا يف فلســطني املحتلــة.
والحمد لله رب العاملني
مؤسسة مهجة القدس
أكتوبر (ترشين أول) 2019م
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الفصل األول
الشهادة والشهداء
فضائل الشهادة من القرآن والسنة

الفصل
األول

الشهادة والشهداء

فضائل الشهادة من القرآن والسنة

تمهيد:

إن أفضــل مــا يبذلــه اإلنســان نفســه ومالــه ،وملــا كانــت األنفــس واألمــوال مبذولــة يف الجهــاد ،جعــل اللــه مــن بــذل
نفســه يف أعــى رتــب الطائعــن وأرشفهــا ،لــرف مــا بذلــه(.)1

والجهــاد مــن أعظــم أركان اإلســام؛ ألنــه ال يشء أعـ ّز عــى اإلنســان مــن الحيــاة ،إال مــن بلــغ بــه إميانــه إىل تعظيــم
اللــه تعــاىل وحــده وحبــه ،وبغــض أعدائــه.
تعريف الشهيد:

الشهيد في اللغة :عىل وزن « َف ِع ْيل» ،مشتق من الفعل شَ هِدَ يَشْ ُهد شهاد ًة ،فهو شاهد وشهيد.
فشــاهد وشــهيد مبعنــى واحــد ،مثــل عــامل وعليــم ،ونــارص ونصــر .إال أن صيغــة فعيــل أبلــغ ،وفعيــل مــن أبنيــة
املبالغــة يف فاعــل(.)2

وقيل :الشهيد :فعيل ،مبعنى مفعول.
والشهيد :القتيل يف سبيل الله ،وقد استشهد فالن عىل ما مل يُ َس َّم فاعله.
والشاهد ،والشهيد :الحارض ،والجمع شهداء ،وش َّهد ،وأشهاد ،وشهود.
ومــا يــدل عــى أن مــن معانيــه الحضــور :ما جاء يف الحديــث« :ال يحل للمــرأة أن تصوم وزوجها شــاهد إال بإذنه»(.)3
ومن ذلك قول الشاعر:
كأين ،وإن كانت شهو ًدا عشرييت ***

إذا غبت عني يا عثيم غريب()4

ويقال :قوم شهود ،أي حضور.

( )1أحكام الجهاد وفضائله ،للعز بن عبد السالم ،ص.28
( )2النهاية ،البن األثري.513/2 :
( )3البخاري :كتاب النكاح ،ح.4899
( )4أورده ابن منظور يف اللسان ،وقال قبله :وأنشد ثعلب ،انظر :لسان العرب.240/3 :
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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سبب التسمية:

اختلــف يف اشــتقاق كلمــة «شــهيد» ،هــل هــو مــن الشــهادة؟ أو مــن املشــاهدة ،أو هــو فعيــل مبعنــى مفعــول؟ أو
مبعنــى فاعــل؟(.)1
فــإن كان االشــتقاق مــن الشــهادة ،فهــو شــهيد ،مبعنــى :مشــهود ،أي مشــهود عليــه ،ومشــهود لــه بالجنــة ،ويجــوز أن
يكــون مــن الشــهادة ،وتكــون فعيــل مبعنــى فاعــل ،ألن اللــه تعــاىل يقــول :ﱹ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ [الحــج.]78 :
أي تشــهدون عليهــم ،وهــذا وإن كان عا ًمــا يف جميــع أمــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ،فالشــهداء أوىل بهــذا
االســم ،فهــذان وجهــان يف معنــى الشــهيد إذا جعلتــه مشــتقًا مــن الشــهادة.
وإن كان مــن املشــاهدة ،فهــو فعيــل ،مبعنــى :فاعــل ،عــى معنــى أنــه يشــاهد مــن ملكــوت اللــه ،وقــد يكــون مبعنــى
مفعــول ،مــن املشــاهدة ،أي أن املالئكــة تشــاهد قبضــه والعــروج بروحــه ،ونحــو ذلــك ،فيكــون فعيـاً مبعنــى مفعــول.
وبنــاء عــى عــدم االتفــاق يف تقديــر معنــى الفعــل؛ افرتقــت األقــوال ،وتشــعبت اآلراء يف ســبب التســمية ،وكان
اختــاف بعــض هــذه األقــوال يرجــع إىل تبايــن وتضــاد ،وبعضهــا ليــس كذلــك ،بــل األقــوال فيهــا متقاربــة.
ونالحظ عند استقراء هذه األقوال أنها تفرعت عن قولني رئيسني هام:
القول األول:

أن الشــهيد مبعنــى شــاهد ،أي فعيــل مبعنــى فاعــل ،وشــاهد قــد تكــون مبعنــى اإلخبــار واإلعــام ،كــا يف قولــه تعــاىل:
ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [يوســف .]81 :فالشــهادة هنــا مبعنــى اإلخبــار.
وقد ترد ويراد منها الحضور واملشاهدة ،كام يف قوله تعاىل :ﱹ ﯼ ﯽﱸ [املدثر .]13 :أي حضو ًرا.
وهؤالء اختلفوا أيضً ا يف سبب التسمية عىل أقوال:

 - 1ألن ــه مم ــن يستش ــهد ي ــوم القيام ــة م ــع النب ــي ص ــى الل ــه علي ــه وس ــلم ع ــى األم ــم الخالي ــة ،ق ــال تع ــاىل:
ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱸ [البقـــرة.]143 :
 - 2ألن أرواحهــم شــهدت دار الســام ،أي حرضتهــا ،وأمــا أرواح غريهــم فــا تحرضهــا إىل يــوم البعــث .قــال
األزهــري(« :)2وقــال ابــن شــميل يف تفســر الشــهيد الــذي يستشــهد :الشــهيد :الحــي .قلــت :أراه تــأول قــول اللــه
جــل وعــز :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [آل عمـران .]169 :كأن أرواحهــم
أحــرت دار الســام أحيــا ًء ،وأرواح غريهــم أخــرت إىل يــوم البعــث ،وهــذا قــول حســن»(.)3
 - 3لقيامه بشهادة الحق يف أمر الله حتى قتل.
( )1تاج العروس ،للزبيدي ،256/8 :بترصف .وانظر :النهاية.513/2 :
( )2هو :محمد بن احمد بن األزهر بن طلحة ،األزهري الهروي اللغوي ،اإلمام املشهور يف اللغة ،ولد سنة 282هـ.
( )3تهذيب اللغة.73/6 :
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 - 4ألنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الثواب والكرامة بالقتل.
 - 5ألنه شهد املغازي.
 - 6ألنه شهد لله بالوجود واإللهية بالفعل ،كام شهد غريه بالقول.
 - 7ألنه يشاهد املالئكة عند احتضاره.
 - 8ألنه يشاهد الدارين :دار الدنيا ،ودار اآلخرة.
القول الثاني:

أن الشهيد مبعنى مشهود ،أي فعيل مبعنى مفعول ،واختلف يف تحديد سبب التسمية إىل أقوال:
 - 1ألن مالئكة الرحمة تشهده( ،)1وصحح هذا القول الرازي( )2يف كتابه «حلية الفقهاء».

فالشــهيد :هــو املحتــر ،فتســميته بذلــك لحضــور املالئكــة إيــاه ،إشــارة إىل مــا قــال اللــه عــز وجــل :ﱹ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [فصلــت.)3(]30 :
 - 2ألن الله ومالئكته شهود له بالجنة ،أو بالخري.
 - 3ألنه شهد له باإلميان ،وحسن الخامتة بظاهر حاله.
 - 4ألن عليه شاهدً ا يشهد بشهادته؛ وهو دمه.
هــذه أغلــب األقــوال التــي قيلــت يف ســبب التســمية ،ومــا مل نذكــره فإنــه يدخــل يف بعــض هــذه األقــوال ،وال يخــرج
عنهــا يف الغالــب.
الشــهيد يف االصطــاح :هــو مــن مــات مــن املســلمني يف جهــاد الكفــار ،بســبب مــن أســباب قتالهــم ،كأن قتلــه كافــر
أو أصابــه ســاح مســلم أو عــاد إليــه ســاحه ،أو تــردى يف بــر أو وهــدة ،أو رفســته دابتــه فــات ،أو قتلــه مســلم بــا ٍغ
اســتعان بــه أهــل الحــرب(.)4
فضائل الشهادة:

عجيــب أمــر الشــهادة ،فبالرغــم مــن أنهــا كرامــة ومنحــة وعطيــة مــن اللــه تعــاىل ،ال يفضلهــا يشء ســوى النبــوة،
والعجــب فيهــا يكمــن يف أن ســيد ولــد آدم الــذي غفــر لــه اللــه تعــاىل مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر ال يتمناهــا مــرة،
ـس ُم َح َّمـ ٍد ِب َيـ ِد ِه
بــل مــرة ومــرة ومــرة ،فقــد روى مســلم بســنده عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه ،قــالَ ...« :والَّـ ِذي نَ ْفـ ُ

( )1لسان العرب.243/3 :
( )2هو :أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا األنصاري ،كان من أمئة أهل اللغة يف وقته .تويف سنة 395هـ.
( )3انظر :مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب األصفهاين ،ص.468
( )4انظر :معنى املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،محمد الرشبيني (ت676:هـ)  ،361-350/1طبعة املكتبة اإلسالمية .انظر :عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة،
 ،406-401/2الطبعة األوىل ،دار الكتاب العريب ،بريوت .1983
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ـم أَ ْغـ ُزو َفأُ ْق َتـ ُـل»(.)1
ـم أَ ْغـ ُزوَ ،فأُ ْق َتـ ُـل ثُـ َّ
لَـ َو ِد ْد ُت أَ ِّن أَ ْغـ ُزو ِف َسـبِيلِ اللَّـ ِهَ ،فأُ ْق َتـ ُـل ثُـ َّ
وفيام ييل فضائل الشهادة يف القرآن الكريم والسنة املطهرة:
فضائل الشهادة في القرآن:

روح الشهيد حية مرزوقة في دار القرار:

-1
قــال تعــاىل :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [آل عمــران.]171-169 :
الشهيد حي في حياة البرزخ:

-2
قال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ [البقرة.]154 :
ثواب الشهيد الجنة:

-3
قــال تعــاىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ

[التوبــة.]111 :

تكريما لهم ،وبيانً ا لعلو منزلتهم:
قرن هللا سبحانه ذكر الشهداء مع النبيين
ً

-4
قــال تعــاىل :ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱸ [النســاء.]69 :
-5

الشهداء مختارون يختارهم هللا من بين المجاهدين ،ويتخذهم لنفسه.

قال تعاىل :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [آل عمران.]140 :

للشهيد عند هللا مثوبة عظيمة وأجر جزيل:

-6
قــال تعــاىل :ﱹﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ [النســاء.]74 :
للشهيد عند هللا نور عظيم:

-7
قال تعاىل :ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ [الحديد.]19 :
( )1صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج (ت261 :هـ) ،كتاب اإلمارة ،باب فضل الجهاد والخروج يف سبيل الله ،1495/3 ،حديث رقم (.)1876
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-8

ضمان هللا للشهيد بالمغفرة والرحمة:

قال تعاىل  :ﱹﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱸ [آل عمران.]157:
-9

الشهيد تجري عليه األرزاق في الجنة:

قــال تعاىل  :ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱸ [الحج.]58 :

فضائل الشهادة في السنة:
الشهيد ال يجد ألم القتل:

-1
عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« :مــا يجــد الشــهيد مــن مــس القتــل
إال كــا يجــد أحدكــم مــن مــس القرصــة»(.)1
تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرات:

-2
عــن أنــس ريض اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــة وســلم قــال« :مــا أحــد يدخــل الجنــة يحــب أن يرجــع
إىل الدنيــا ولــه مــا عــى األرض مــن يشء إال الشــهيد ،يتمنــى أن يرجــع إىل الدنيــا فيقتــل عــر م ـرات ،ملــا يــرى مــن
الكرامــة»(.)2
الشهيد في الجنة:

-3
عــن أنــس بــن مالــك ريض اللــه عنــه« :أن أم الربيــع بنــت الـراء  -وهــي أم حارثــة بــن رساقــة  -أتــت النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم فقالــت :يــا نبــي اللــه! أال تحدثنــي عــن حارثــة؟ -وكان قتــل يــوم بــدر ،أصابــه ســهم غــرب( -)3فــإن
كان يف الجنــة صــرت ،وإن كان غــر ذلــك اجتهــدت عليــه يف البــكاء فقــال :يــا أم حارثــة ،إنهــا جنــان يف الجنــة ،وإن ابنــك
أصــاب الفــردوس األعــى»(.)4
الشهيد تكفر عنه خطاياه إال الدين:

-4
عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص _ريض اللــه عنهــا_ أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال« :يغفــر
للشــهيد كل ذنــب إال الديــن»(.)5
فالشهادة يف سبيل الله تكفر جميع ما عىل العبد من الذنوب التي بينه وبني الله تعاىل(.)6
( )1أخرجه النسايئ يف كتاب الجهاد ،باب ما يجد الشهيد من األمل ،رقم .3161
( )2أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب متني املجاهد أن يرجع إىل الدنيا ،رقم .2817
( )3سهم غرب :أي ال يعرف راميه .النهاية يف غريب الحديث واألثر ،البن األثري.350/3 :
( )4أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب من أتاه سهم غرب فقتله ،رقم .2809
( )5أخرجه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قتل يف سبيل الله كفرت خطاياه إال الدين ،رقم .1885
( )6مشارع األشواق.720/2 :
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 - 5الشهيد رائحة دمه مسك يوم القيامة:
()1
عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال« :والــذي نفــي بيــده ،ال يكلــم أحــد
يف ســبيل اللــه _واللــه أعلــم مبــن يكلــم يف ســبيله_ إال جــاء يــوم القيامــة ،واللــون لــون الــدم ،والريــح ريــح املســك»(.)2
الشهيد تظله المالئكة بأجنحتها:

-6
عــن جابــر بــن عبــد اللــه -ريض اللــه عنهــا -قــال« :جــيء بــأيب يــوم أحــد قــد مثــل بــه ،حتــى وضــع بــن يــدي رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وقــد ســجي ثوبًــا ،فذهبــت أريــد أن أكشــف عنــه فنهــاين قومــي ،ثــم ذهبــت أكشــف عنــه
فنهــاين قومــي ،فأمــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فرفــع ،فســمع صــوت صائحــة فقــال :مــن هــذه؟ فقالــوا :ابنــة
عمــرو أو أخــت عمــرو ،قــال :فلــم تبــي؟ أو :ال تبــي ،فــا زالــت املالئكــة تظلــه بأجنحتهــا حتــى رفــع»(.)3
دار الشهيد:

-7
عــن ســمرة بــن جنــدب ريض اللــه عنــه قــال :قــال النبــي صىل اللــه عليــه وســلم« :رأيــت الليلة رجلــن أتيــاين ،فصعدا
يب الشــجرة ،وأدخــاين دا ًرا هــي أحســن وأفضــل ،مل أر قــط أحســن منهــا ،قــال :أمــا هــذه الــدار فــدار الشــهداء»(.)4
الشهيد يشفع في سبعين من أهله:

-8
عــن املقــدام بــن معــدي كــرب ريض اللــه عنــه قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« :للشــهيد عنــد اللــه
ســت خصــال ،يغفــر لــه يف أول دفعــة ،ويــرى مقعــده مــن الجنــة ،ويجــار مــن عــذاب القــر ،ويأمــن مــن الفــزع األكــر،
ويوضــع عــى رأســه تــاج الوقــار :الياقوتــة منهــا خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا ،ويــزوج اثنتــن وســبعني زوجــة مــن الحــور
العــن ،ويشــفع يف ســبعني مــن أقاربــه»(.)5

( )1يكلم :أي يجرح ،قال ابن األثري :أصل الكلم :الجرح ...وكلمى جمع :كليم ،وهو الجريح ،فعيل مبعنى مفعول .انظر :النهاية.199/4 :
( )2أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب من يجرح يف سبيل الله عز وجل ،رقم .2803
( )3أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب ظل املالئكة عىل الشهيد ،رقم .2816
( )4أخرجه البخاري ،كتاب الجهاد ،باب درجات املجاهدين يف سبيل الله ،رقم .2791
( )5أخرجه الرتمذي ،كتاب الجهاد ،باب يف ثواب الشهيد ،رقم  ،1663وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب.

24

موسوعة شهداء من فلسطين

الفصل الثاني
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
الرؤية والمشروع

الفصل
الثاني

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
الرؤية والمشروع

تمهيد:

ُيجمــع املؤرخــون واملفكــرون واملختصــون يف الشــأن الفلســطيني أن حركــة الجهــاد اإلســامي كانــت إضافــة حقيقــة
ورضوريــة للحركــة اإلســامية عمو ًمــا والحركــة الوطنيــة الفلســطينية وباتــت مصــدر إلهــام للكثــر مــن القــوى السياســية
الفلســطينية وكذلــك للحركــة اإلســامية ولجامهــر شــعبنا الفلســطيني.
تُعــرف حركــة الجهــاد اإلســامي بأنهــا حركــة إحيائيــة إســامية متنــورة اســتوعبت التاريــخ والواقــع ودرســت عوامــل
الصعــود والهبــوط للمســرة اإلســامية منــذ صــدر اإلســام حتــى ســقوط الخالفــة العثامنيــة وشــكلت امتــدادا حقيقيــا
للرصخــة الحرائيــة األوىل بعــد نــزول الوحــي املرســل مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ،كــا نجحــت الحركــة يف الربــط بــن
القراءتــن باســم اللــه ومبعيــة اللــه وبذلــك امتلكــت الوعــي بالرشطــن الــذايت واملوضوعــي للنهــوض.
يعتــر مــروع الجهــاد اإلســامي الفلســطيني اإلجابــة الصادقــة عــن الســؤال الفلســطيني وعمــل عــى حــل التنافــر
بــن الوطنيــن واإلســاميني ،وهــو ســؤال اإلشــكالية الــذي رســمت اإلجابــة عليــه هويــة أولئــك املؤسســن مــن الطلبــة
الفلســطينيني ،الذيــن كانــون يتابعــون دراســاتهم الجامعيــة يف مــر ،معتربيــن مرشوعهــم حــا لهــذا الســؤال اإلشــكالية،
عــر كشــف األبعــاد القرآنيــة والتاريخيــة والواقعيــة للمســألة الفلســطينية التــي ارتفعــت يف نظرهــم إىل مســتوى القضية
املركزيــة للحركــة اإلســامية واألمــة اإلســامية .لذلــك كان تأســيس (الجهــاد اإلســامي) مبثابــة محاولــة حديثــة إلعــادة
التمركــز حــول الدينــي فمنــه ينبــع الســيايس والوطنــي والجهــادي وكل القيــم عــى الســاحة الفلســطينية والســاحات
العربيــة واإلســامية ،وأول تنظيــم إســامي يضــع مقاومــة االحتــال عــى رأس أهدافــه داخــل فلســطني.
لقــد كان لحركــة الجهــاد اإلســامي دور رائــد تجــاه التياريــن األساســيني يف الشــعب الفلســطيني ،التيــار اإلســامي
الــذي تعتــر حركــة الجهــاد اإلســامي نفســها جــز ًءا منــه والتيــار الوطنــي العلــاين بــكل أطيافــه األيديولوجية والسياســية
والــكل يؤكــد أن حركــة الجهــاد نجحــت يف اســتفزاز هذيــن التياريــن الســتحضار األبعــاد الغائبــة لديهــا ،ففــي الحركــة
اإلســامية أضافــت نشــأة حركــة الجهــاد البعــد الكفاحــي ومامرســة الكفــاح املســلح مــن منظــور إســامي ،ويف الحركــة
الوطنيــة ،مل تطــرح حركــة الجهــاد نفســها بديـاً عنــه بــل جــاءت لتدعــم نضالــه ضــد العــدو الصهيــوين وكذلــك الحركــة
اإلســامية مل تكــن قبــل ظهــور حركــة الجهــاد اإلســامي تصنــف كفصيــل لــه دور يف الكفــاح املســلح .الشــقاقي هــو
الــذي رفــع شــعار الجهــاد والجهــاد املســلح بــدون تــردد يف داخــل الحركــة اإلســامية والشــقاقي هــو الــذي رفــع شــعار
الرتبيــة مــن خــال الجهــاد ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت ]69 :فالجهــاد
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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هــو طريــق الهدايــة والهدايــة هــي طريــق الجهــاد لذلــك فــإن حركــة الجهــاد منــذ اليــوم األول النطالقتهــا بــدأت
املامرســة العمليــة لهــذا املبــدأ والشــعار.
كانــت البدايــة حــن تواجــدت يف مرص يف وقت واحــد مجموعة مميزة من الطالب الجامعيني الفلســطينيني اإلســاميني،
ســيربز من بينهم فيام بعد قادة للحركة اإلســامية يف فلســطني ،وكوادر نشــطة ،وســيكون منهم شــهداء وأرسى ومناضلون
عــى مســتوى رفيــع مــن التضحيــة .رأى أولئــك الشــبان الذيــن كان معظمهــم يف العرشينــات مــن العمــر مــدً ا إســام ًيا
متزايــدً ا حولهــم ورأوا القــوى الوطنيــة الفلســطينية ترتاجــع عــن الثوابــت التاريخيــة لألمــة ،وأدركــوا أن موقــع اإلســاميني
الطبيعــي هــو االلتحــام بالقضيــة الفلســطينية ،وإعــادة بنــاء املــروع الوطنــي الفلســطيني عــى أســس مــن اإلســام.
كان القائــد الطليعــي املؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي يؤكــد دومــا أن علينــا أن نشــعل فتيــل الجهــاد ،وســيلحق
بنــا النــاس لنحقــق بهــم الثــورة تلــك الثــورة التــي ســتمتد إىل كل العواصــم اإلســامية ،ويتحــول بالتــايل املوضــوع
الفلســطيني إىل هــم داخــي للحركــة اإلســامية ،متارســه وتعيشــه معايشــة يوميــة ،فــا يقــف املســلمون _عنــد ذلــك_
موقــف املتفــرج ،فيــا تــدور األرض والزمــن والتاريــخ ،وقــف الدكتــور املعلــم الشــهيد فتحــي الشــقاقي أمــام املســئولية
الخاصــة والعامــة ومــن حولــه الشــباب الطاهــر الثائــر املتســلح بالوعــي والواجــب ليعيــد تصويــب البوصلــة وإعــادة
االعتبــار للمــروع الوطنــي ،هــذا املــروع الــذي عــر عنــه باملعادلــة العظيمــة (اإلســام  +فلســطني  +الجهــاد  +توحيــد
كل مكونــات األمــة  +الجامهــر = تجــاوز أزمــة التحــدي الغــريب واســتعادة فلســطني).
كانــت رحلــة الدكتــور الشــقاقي وإخوانــه العقليــة واألخالقيــة شــاقة وصعبــة ،لكنهــا كانــت متثــل الواجــب اإللهــي
الــذي ســينقذ فلســطني مــن األرسلــة والتهويــد ويضــع اإلســام كمحــدد وحيــد لرايــة هــذا الـراع ويحــدد أدوات الـراع
وأطرافــه الداعمــة وعــى رأســها الجامهــر واألطـراف املدافعــة عــن املــروع الصهيــوين والتــي يقــف عــى رأســها النظــام
الرســمي العــريب والغــريب بعمومــه.
كان مؤســس الحركــة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي الــذي انتقــل إىل الضفــة ليعمــل طبي ًبــا يف مستشــفى املطلــع
بالقــدس يقيــم عالقــات واســعة يف مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة ويســتقطب كث ـرًا مــن الشــباب وينشــئ منهــم
الخاليــا الرائــدة يف حركــة الجهــاد اإلســامي .وباإلضافــة إىل ذلــك شــكل أرسى يف ســجون االحتــال الصهيــوين وأرسى
محــررون ممــن كانــت تتوفــر لديهــم القناعــة والجهوزيــة التامــة للعمــل الجهــادي املقــاوم يف فلســطني رافــدً ا نوع ًيــا
ليكونــوا يف الطليعــة األوىل لنشــأة وبــروز حركــة الجهــاد اإلســامي وفعلهــا الجهــادي املقــاوم عــى الســاحة الفلســطينية
خصوصــا وقــد أمــى عــدد منهــم ســنوات داخــل ســجن العــدو بســبب مقاومــة االحتــال حيــث شــكلوا داخــل الســجون
ً
إطــار الجامعــة اإلســامية (تيــار الجهــاد) وشــكلوا خـرات إداريــة وتنظيميــة وأمنيــة عاليــة املســتوى وكانــوا رافــدً ا قويًــا
للقائــد املؤســس فتحــي الشــقاقي وزمالئــه املؤسســن.
كان التنقــل بــن الضفــة والقطــاع طيلــة فــرة مــا قبــل االنتفاضــة األوىل ســهالً ،وكان كثري من أبنــاء القطاع يدرســون يف
جامعــات ومعاهــد الضفــة وخاصــة يف جامعــة النجــاح بنابلــس وجامعــة بريزيــت يف رام اللــه ،وكان مــن بني هــؤالء طالب
ينتمــون إىل حركــة الجهــاد اإلســامي قامــوا بنــر أفــكار الحركــة بــن زمالئهم الطــاب مام ســاهم يف تنظيم كــوادر للحركة
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مــن أبنــاء الضفــة الغربيــة مــن كافــة األلويــة؛ ألن الجامعتــن كانتــا تضــان طال ًبــا مــن ســائر مناطــق الضفــة الغربيــة.
كــا أن القادمــن مــن القطــاع للعمــل والدراســة يف الضفــة ممــن ينتمــون إىل الحركــة عملــوا كــرواد لنــر مبادئهــا
وإنشــاء كــوادر لهــا يف الضفــة.
كانــت املســاجد إىل جانــب الجامعــات منطل ًقــا للــرواد األوائــل لحركــة الجهــاد اإلســامي للدعــوة وإيجــاد الكــوادر
مثلــا كانــت يف قطــاع غــزة.
يف املســجد األقــى املبــارك كان دعــاة الجهــاد اإلســامي يســتثمرون التواجــد الكبــر للمصلــن يف معظــم األوقــات
فيلقــون فيهــم الخطــب الوعظيــة واإلرشــادية والتحريضيــة ضــد االحتــال ،خاصــة يف شــهر رمضــان املبــارك حيــث
التواجــد املكثــف للنــاس يف أمســياته كلهــا الســيام يف ليلــة القــدر املباركــة التــي يحيــي املصلــون ليلهــا كلــه ،فتكــر
العبــادات والــدروس والخطــب واملواعــظ ،ومــارس دعــاة الجهــاد اإلســامي نشــاطهم يف هــذه الليلــة ،وكانــت الحركــة
تقيــم االحتفــاالت واملهرجانــات الخطابيــة يف ســاحات املســجد األقــى حيــث أحيــت حركــة الجهــاد اإلســامي يــوم
القــدس العاملــي ألول مــرة يف صيــف 1982م وحرضتــه جامهــر حاشــدة واعتــر مــن دولــة االحتــال أقــوى رد عــى
احتــال بــروت يف صيــف 1982م ،باإلضافــة إىل دعوتهــا املصلــن يف يــوم عيــد الفطــر وعيــد األضحــى إىل الخــروج
للصــاة يف العـراء إحيــا ًء للســنة النبويــة ،وكانــت جامهــر غفــرة تســتجيب لهــا فيلقــون فيهــا خطبــة العيــد ويركــزون
يف الخطــب عــى الدعــوة إىل الجهــاد ضــد املحتــل الصهيــوين ،ويدعــون األمــة إىل تجــاوز الخالفــات كلهــا مــن إقليميــة
وقوميــة ومذهبيــة ،واالنطــاق إىل عهــد جديــد مــن الوحــدة والجهــاد واألخــذ بجميــع أســباب العــزة والقــوة والتقــدم.
وكان النــاس يــرون يف هــذه الدعــوة الجديــدة الجــد واملصداقيــة والواقعيــة؛ إذ أنهــا تضــع اإلصبــع عــى جـراح األمــة
وتصــف الــدواء الناجــع ،فينضــم كثــرون إىل الحركــة ،ليضيفــوا إليهــا كــوادر دعويــة وسياســية وعســكرية جديــدة.
المشهد الفلسطيني ومبررات النشأة:

كان عــام 1974م عــام التحــوالت الكــرى والعلنيــة يف املنطقــة العربيــة والتــي ألقــت بظاللهــا عــى املــروع
الفلســطيني والــذي مل ميــر عــى والدتــه أكــر مــن عقــد مــن الزمــان (.)1974-1964
يف العام 1964م كانت الوالدة لـ م ت ف بقرار عريب وبعمق قومي عرويب ،ومل تكن النوايا أو الفعل العريب الرسمي يف
ذلــك الوقــت صاد ًقــا يف حمــل الهــم والحــق ،وقد عربت م ت ف عن نفســها مبا أســمته «امليثاق القومي الفلســطيني» لكن
بعــد هزميــة النظــام العــريب وفكره االشـرايك ونخب العســكرتاريا أدرك الفلســطينيون أن هذا النظام غري قــادر عىل حامية
املــروع الوطنــي الفلســطيني فعمد الفلســطينيون إىل فلســطني مرشوعهم تناغـ ًـا مع حمى القطريــة والوطنيات الضيقة
التــي تكتســح املنطقــة فعمــدوا إىل تقليــص ســقف املــروع الوطنــي عــر ميثــاق جديــد «امليثــاق الوطني الفلســطيني».
بعــد حــرب أكتوبــر 1973م والبــدء العــريب بالتســوية مــع دولــة العــدو الصهيــوين أعلنــت م .ت .ف 1974م مــروع
املرحليــة والنقــاط العــر وقــد كافــأ النظــام العــريب م ت ف عــى هــذه الخطــوة باإلعــان أنهــا اآلن تســتحق لقــب
«املمثــل الرشعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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يف العــام 1982م كان القــرار الصهيــوين الغــريب بتحطيــم الــروح والقــدرات القتاليــة للفلســطينيني لجعلهــم أكــر
انحنــا ًء أمــام قطــار التســوية وأرسلــة املنطقــة بالكامــل وفعـ ًـا اجتاحــت إرسائيــل لبنــان وحطمــت البندقيــة الفلســطينية
وتبعــر رجــال املقاومــة الفلســطينية عــى امتــداد الوطــن العــريب وكانــت هــذه الحــرب مــن أشــدها إيال ًمــا وتأثـ ًرا عــى
الــروح الفلســطينية والتــي تــرب اليــأس إىل كل مفاصلهــا.
عــى الجانــب اآلخــر كان املــروع اإلســامي اإلخــواين غائ ًبــا متا ًمــا عــن فلســطني ويعيــش حالــة مــن التيــه وانعــدام
البوصلــة ،يف البدايــة كان ميكــن أن يشــكل اإلخــوان املســلمون الحاضنــة الحقيقيــة للمــروع الوطنــي الفلســطيني
عــر تبنيهــم للمطالــب التــي قدمهــا لهــم بعــض نشــطاء اإلخــوان والذيــن شــكلوا فيــا بعــد حركــة التحريــر الوطنــي
الفلســطيني مثــل خليــل الوزيــر وســليم الزعنــون ورفيــق النتشــة وصــاح خلــف ..الــخ والذيــن رفعــوا طل ًبــا لقيــادة
اإلخــوان لتبنــي الكفــاح املســلح يف فلســطني لكــن لألســف رفضــت قيــادة اإلخــوان هــذا الطلــب؛ ألنهــا كانــت متــر
مبرحلــة الخــوف والــردد .كان مــن املمكــن أن تشــكل موافقــة اإلخــوان عــى تشــكيل خاليــا عســكرية يف فلســطني رضبــة
قاضيــة لــكل محــاوالت تشــويههم ومالحقتهــم يف مــر واألردن وغريهــا.
دفعــت هــذه القـراءة الواعيــة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي إىل اإلميــان أن الســاحة الفلســطينية باتــت يف أمــس
الحاجــة إىل عمــل إســامي مــن نــوع جديــد ،عمــل جهــادي ودعــوي يف الوقــت نفســه ،لــه هويــة واضحــة كل الوضــوح،
هــي الهويــة اإلســامية وال يشء غريهــا ،عــى أن يكــون لــه مواقــف ثابتــة وحاســمة ومعروفــة للجميــع ،وأن يكــون ذا
بصــرة وأفــق واســع ويتعامــل مــع قضايــا العــر عــى مســتوى متطلباتــه يك يكــون قــاد ًرا عــى مواجهــة تحدياتــه ،عــى
أن يكــون أعضــاؤه مســتعدين لتحمــل املســؤولية ومواجهــة أنــواع االبتــاء واملحــن اقتــدا ًء بالرســول صــى اللــه عليــه
وســلم وأصحابــه العظــام ،الذيــن حملــوا الرايــة اإلســامية إىل العــامل.
مقدســا أمــام الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي وإخوانــه يف
لقــد شــكلت هــذه املشــاهد جميعهــا محف ـ ًزا وداف ًعــا
ً
رضورة االنطالقــة املباركــة للتأكيــد عــى حقائــق ال ـراع والثوابــت الفلســطينية وهويــة األمــة فكانــت والدة املــروع
املبــارك بأبعــاده الثالثــة الرئيســية «اإلســام ..فلســطني ..الجهــاد.»..
● اإلسالم:

ال ميكــن أن يتقــدم الفلســطينيون والعــرب نحــو مواجهــة التحــدي الغــريب الحديــث ومواجهــة العــدو الصهيــوين
بــدون الوقــوف عــى أرضيــة اإلســام كعقيــدة ورشيعــة ومنهــاج حيــاة.

فالغايــات تنطلــق مــن اإلســام ،ومرضــاة اللــه ســبحانه وتعــاىل هــي جوهــر حركــة اإلنســان ومواجهتــه لهــذا املــروع
االســتعامري والهــدف كذلــك ينطلــق مــن اإلســام فإحيــاء البعــث اإلســامي وإعــادة النظــام الســيايس للمســلمني هــي
مــن أهــم الواجبــات.
إن أســلمة املواجهــة هنــا يف فلســطني يعنــي أن دائــرة املشــاركة تتســع لتطــال كل املســلمني يف كل العــامل ،إن أســلمة
املــروع الفلســطيني يعنــي أنــك متتلــك الثقــة والوعــد بالنــر األكيــد مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل؛ ألن اللــه عــز وجــل
وعــد املســلمني هنــا يف فلســطني بإســاءة وجــوه بنــي إرسائيــل ودخــول املســجد األقــى كــا دخلــه املســلمون األوائــل
ومــن ثــم يُتــرون متا ًمــا مــا أقامــه الصهاينــة فــوق األرض الفلســطينية املقدســة.
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إن هويــة الـراع يف فلســطني يجــب أن تكــون إســامية بحتــة وكل الرايــات التــي رفعــت للدفــاع عــن فلســطني هــي
يف الحقيقــة إحــدى مثــار الغــزو الغــريب الحديــث للعــامل اإلســامي .لذلــك كانــت املواجهــة هــي ضيــاع فلســطني بالكامــل
وســقوط هــذه الرايــات الليرباليــة واالشـراكية.
● فلسطين:

إن فلســطني هــي آيــة مــن القــرآن وقبلــة املســلمني األوىل ومســجدها األقــى محــط رحــال املســلمني .فلســطني هــي
مركــز املعركــة الرئيــس بــن قــوى الــر كافــة والتــي باتــت تعــرف بالتحــدي الغــريب الحديــث الــذي ينــر االســتعامر
الســيايس واالقتصــادي والفســاد األخالقــي والقيمــي ،والقــوى اإلســامية مجتمعــة شــعوبًا وحكومــات وقــوى سياســية.

إن مــن يجــوب شــوارع الوطــن العــريب واإلســامي يــدرك حقيقــة موقــع فلســطني يف قلــوب وأفئــدة وأرواح املســلمني
وكيــف تتعلــق هــذه الشــعوب بفلســطني وشــعبها املظلــوم واملذبــوح ومــن املؤكــد أن هــذه الشــعوب لو تركت لســاعات
فقــط تحــدد مصريهــا لتوجهــت بصدورهــا العاريــة نحــو فلســطني لعلهــا تفــوز بــرف املشــاركة يف واجــب تحريرهــا.
● الجهاد

تؤمــن حركــة الجهــاد اإلســامي بــأن الجهــاد الــذي فرضــه اللــه عــى أبناء أمة اإلســام هــو الطريــق الوحيد الســتعادة
فلســطني ،املســاحة الجغرافيــة املفقــودة مــن وطننــا اإلســامي باتجــاه تحقيــق وحــدة الـراب اإلســامي ،وهــو الطريــق
األصــوب الســرداد فلســطني املســاحة التاريخيــة املفقــودة مــن ذاكرتنا باتجــاه تحقيق وحدة واســتمرار التاريخ اإلســامي.
وينبــع هــذا اإلميــان واالعتبــار للجهــاد يف ســبيل اللــه وأهميتــه لتحريــر فلســطني يف فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي مــن:
 - 1أن اإلســام أكــد عــر منهاجــه أن طريــق العــزة والحيــاة الكرميــة يف الدنيــا واآلخرة منوط بهــذا الطريــق ،وأن الذلة
واملهانــة نهايــة ومــآل مــن يبتعــد عنــه ،يقــول النبي عليه الصالة والســام« :ما تــرك قوم الجهــاد إال عمهم اللــه بالعذاب».
 - 2أن الطواغيــت واملســتكربين عــى مــدار التاريــخ مل يتنازلــوا عــن اســتكبارهم ويكفــوا أيديهــم عــن الظلــم
والفســاد إال بالقــوة املدعومــة بالحــق والعــدل اإللهــي وهــذا مــا ال يتوفــر إال يف الجهــاد.
 - 3أن دوامــة العنــف املســتمرة الناتجــة عــن الهجمــة الغربيــة الحديثــة عــى األمــة اإلســامية والتــي أفــرزت الكيــان
الصهيــوين ال ميكــن مواجهتهــا إال بعنــف مضــاد بــل وأقــوى يكــون مدعو ًمــا بالحــق مقابــل الظلــم واالســتكبار الداعــم
لعنــف الهجمــة الغربيــة.
 - 4أن الجهــاد الــذي متارســه القــوى املجاهــدة يف فلســطني وعــى رأســها حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني
ضــد العــدو الصهيــوين نجــح يف دفــع العــدو إىل االنكفــاء والرتاجــع والهــروب مــن قطــاع غــزة وهــو الــذي
حقــق تــوازن الــردع والرعــب ،ومــا حــدث يف يوليــو  -أغســطس ( 2014معركــة البنيــان املرصــوص) وقصــف
كل جغرافيــا كيــان العــدو كان كاف ًيــا للجميــع لإلميــان بخيــار الجهــاد كخيــار أصــوب للمواجهــة مــع العــدو.
الشعار في فكر الجهاد

أولــت حركــة الجهــاد أهميــة قصــوى للشــعار وكان يعــر عــن رؤيتهــا وأفكارهــا الرئيســية ملرشوعهــا اإلســامي يف
فلســطني ،وكذلــك وســيلة إلعــادة صياغــة اإلنســان الفلســطيني صــوب قضيتــه املركزيــة ،ومــن بــن أهــم الشــعارات التــي
كانــت الجهــاد يتــم تعريفهــا مــن خاللهــا:
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● إيمان ..وعي ..ثورة

مثــل شــعار اإلميــان والوعــي والثــورة مرتك ـزا هامــا يف عمليــة صياغــة أبنــاء الجهــاد اإلســامي ،وكان هــذا الشــعار
عبــارة عــن ثــاث دوائــر متداخلــة ومرتبطــة ببعضهــا وال ميكــن تجــاوز أي منهــا .اإلميــان يجــب أن يكــون ناب ًعــا مــن
املعرفــة الدقيقــة والعلــم الواضــح الــذي ال لبــس فيــه ،اإلميــان الــذي يتقاطــع مــع كل نواميــس الكــون وقوانــن التغيــر
اإللهيــة ،اإلميــان الــذي يعــر عنــه بحركــة وفعــل دائــم  ،هــذا اإلميــان الــذي يلتقي مــع مصالــح النــاس ويلبــي احتياجاتها،
أساســا ومحــو ًرا لــكل القضايــا؛ إذ إن أي
هــذا اإلميــان الــذي ميثــل حالــة متصاعــدة مــن الوعــي والفهــم ليشــكل مرتكـزا ً
تعامــل مــع أي مســألة مــن املســائل البــد أن يســبقه وعــي عميــق وفهــم واضــح وصحيــح.
وهــو مــا أكــده الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف كتاباتــه أن جيــل الوعــي والثــورة أمامــه مهــام شــاقة يف إعــداد نفســه،
وإحــداث البعــث اإلســامي واالســتمرار يف الثــورة بعــد أن يحــدد املفاهيــم واملنطلقــات واألهــداف والوســائل بشــكل
علمــي مــن خــال الدراســات العميقــة والجــادة والتحليــل والنقــد الســليم والبنــاء.
ذلــك أن الوعــي هنــا يعنــي الفهــم العميــق باإلســام واملشــكالت اإلســامية املعــارصة ،وهــذا يتطلــب منــه إميانًــا
أساســه املعرفــة ووع ًيــا سياس ـ ًيا بواقــع العــر والتزا ًمــا خلق ًيــا مبعايــر اإلســام.
ويعتــر الوعــي رشطًــا مهـ ًـا للتغيــر والثــورة ،فالوعــي منهــج عمــل تربــوي وســيايس مــن أجــل تعميــق معرفــة
الكــوادر اإلســامية بتاريــخ ال ـراع يف املنطقــة بــن اإلســام وأعدائــه ،وتعميــق معرفتهــم بالتحــوالت واألدوات التــي
أدت لتكويــن دولــة الكيــان الصهيــوين ،وتعميــق معرفتهــم باإلســام _أوالً وقبــل كل يشء_ كمــروع نهضــة وتحريــر كــا
هــو عبــادة وعقيــدة ،ومــن ثــم تصويــب أســاليب النضــال ضــد التحالــف الغريب-الصهيــوين مبــا يف ذلــك تطويــر سياســة
حركيــة توحــد كل الجهــود اإلســامية الفلســطينية ضــد العــدو.
وال بــد لهــذا الوعــي مــن ذات ثوريــة تقــوم بأعبــاء هــذا الــدور العظيــم ،وأن تنتقــل الحركــة اإلســامية مــن مرحلــة
صناعــة الكلــات إىل مرحلــة صناعــة األفعــال وليــس إنشــاء جيــل مــن املثقفــن واملتمتعــن بالوعــي ووضــوح الفهــم
فقــط .ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت ،]69 :إذ بالجهــاد تتــم الهدايــة مــن
اللــه ســبحانه وتعــاىل ومبزيــد مــن الهدايــة يندفــع اإلنســان ملزيــد مــن الجهــاد.
● المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر

تــدرك حركــة الجهــاد اإلســامي أن جوهــر ال ـراع مــع املــروع الصهيــوين الصليبــي الغــريب يف املنطقــة هــو رصاع
حضــاري وكذلــك وجــود إرسائيــل يف القلــب مــن املنطقــة واغتصابهــا لفلســطني أيضً ــا يف جوهــره رصاع حضــاري  ،وكان
مــن أوىل مهــات الهجمــة الغربيــة هــي تدمــر الفــرد والعقــل املســلم وتشــويهه كمقدمــة لتغريبــه ،كــا أن العقــل هــو
جوهــر اإلســام ومنــاط التكليــف ،لذلــك امتــأ القــرآن الكريــم بآيــات التفكــر والتدبــر والتعقــل ،وقــد نشــطت الهجمــة
التغريبيــة إىل صبــغ حيــاة األمــة اإلســامية بالفكــر والثقافــة الغربيــة املاديــة ،وذلــك بهــدف إلغــاء شــخصيتهم املســتقلة
وخصائصهــم املتفــردة وجعلهــم أرسى التبعيــة الكاملــة لهــذه الحضــارة الغربيــة.
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إن وجــود الـراع الثقــايف يف القلــب مــن الهجمــة الغربيــة عــى العــامل اإلســامي يســتدعي املفكــر يف مقدمــة صفــوف
املواجهــة يحــدد الهــدف والوســيلة والخطــأ والصــواب منهــا ،يرســم ســلم األولويــات للمواجهــة ،يضــع الضوابــط العامــة
والقواعــد الكليــة ويلقيهــا بــن أيــدي السياســيني لتتــم ترجمتهــا إىل خطــط ووســائل وأدوات ،وهــذا بــدوره يكلــف
العســكري بتنفيذهــا ويؤكــد الجهــاد اإلســامي عــى متانــة العالقــة بــن هــذه الدوائــر الثــاث (املثقــف ..الســيايس..
العســكري) فاملثقــف أول حلقــات املواجهــة ويقــع عــى مســئوليته الــدور األكــر يف صــد الهجمــة الغربيــة عــن األمــة
ويجــب عليــه أن يقــوم باملواجهــة حتــى قبــل أن يتشــكل الســيايس والعســكري.
● الواجب فوق اإلمكان

أدركــت حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ انطالقتهــا أن وجــوب مواجهــة املــروع الصهيــوين يف فلســطني عمليــة غــر
مؤجلــة عــى اإلطــاق ورمبــا كان هــذا مــن أهــم األســباب التخــاذ ق ـرار انطــاق الحركــة ،إن سياســة فصــل املراحــل
واالنتظــار لحــن توفــر الظــروف واإلمكانيــات هــو نــوع مــن الهــروب والهزميــة النفســية .اســتوعبت حركــة الجهــاد
مفهــوم اآليــة القرآنيــة ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت .]69 :كــا وأكــدت
الحركــة رفضهــا لسياســة بعــرة املراحــل عــن بعضهــا البعــض ،وكذلــك الفصــل بــن الرتبيــة واملواجهــة ،ومتســكت بالعقليــة
التجميعيــة يف التحليــل وكذلــك يف منهــج العمــل.
إن اإلميــان بالواجــب وعــدم تأجيلــه يعتــر القيمــة الكــرى والــروح التــي تــرى يف جســد األفـراد لبــذل كل طاقاتهــا
حتــى االحتياطــي منهــا والعمــل الــدءوب لإلبــداع يف خلــق وســائل املقاومــة .إن الحســابات املاديــة للقيــام بالثــورة لــن
تــؤدي إال إىل اإلحبــاط.
لــو اعتمــدت حــركات املقاومــة يف فلســطني إىل قيــاس اإلمكان ألدى ذلــك إىل العجــز والتقاعد لكن لجــوء حركة الجهاد
اإلســامي إىل الواجــب بعيــدا عــن حســابات اإلمــكان أدى إىل أن تصبــح الحجــارة صواريخ تــدك حصونهم يف «تــل أبيب».
مــن الواجــب أن تعلــن الحركــة اإلســامية كلمتهــا فيــا يحــدث يف كل مــكان بعيــدً ا عــن االعتبــارات الدنيويــة وعــى
رأس ذلــك هــو واجــب كلمــة الحــق يف كل مــا ال يتفــق ومبــادئ اإلســام وال يتفــق كذلك مــع مرتكـزات الحركــة ومبادئها.
أهم المرتكزات لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
▪ عقيدتنا

هــي العقيــدة اإلســامية عــى طريقــة أهــل الســنة والجامعــة كــا فهمهــا الســلف الصالــح مــن الصحابــة والتابعــن،
ونقلهــا إلينــا العلــاء الثقــات املشــهود لهــم بالنزاهــة ،املنفــي عنهــم شــبهة املــواالة لغــر اللــه ،ونعنــي بالعقيــدة هــي
وحدانيــة األلوهيــة والربوبيــة والحاكميــة والعبوديــة.
▪ غايتنا

تحقيــق مرضــاة اللــه عــز وجــل ،وهــذه متثــل الغايــة القصــوى ونهايــة األمــل لــكل مســلم وداعيــة إىل اللــه عــز
وجــل ،فــأي عمــل يقــوم بــه اإلنســان يف الحيــاة الدنيــا إمنــا يقــوم بــه ليفــوز مبرضــاة اللــه عنــه.
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▪ والؤنا

والؤنــا يجــب أن يكــون للــه ورســوله وللمؤمنــن فقــط مصدا ًقــا لقولــه تعــاىل :ﱹﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱸ [املائــدة ،]55 :باعتبــار أن ذلــك الــوالء الصــادق واملخلــص مــن أبنــاء
الحركــة للــه عــز وجــل وأحكامــه وترشيعاتــه ولرســوله الكريــم عليــه الصــاة والســام وهديــه وســننه هــو الــذي يحقــق
للحركــة مــا تصبــو إليــه وتطمــح يف الحيــاة الدنيــا مــن غلبــة ونــر عــى األعــداء مصدا ًقــا لقولــه تعــاىل :ﱹﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ [املائــدة.]56 :
▪ الوحدة

كان اإلسلام واض ًحـا منـذ البدايـة يف التأكيـد على قضيـة الوحـدة وعلى رضورتهـا لألمة اإلسلامية يك تسـتطيع التقدم
باتجـاه تحقيـق مـراد اللـه عز وجل منها يف الحيـاة الدنيـا ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﱸ [آل عمـران،]103 :
ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [املؤمنـون ،]52 :ﱹﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [األنفـال.]46 :
ولتحقيـق وحـدة الحركـة اإلسلامية ال بـد مـن أمريـن ،أولهما تصور واحـد للهدف ،وهـذا يعنـي نظرية واحـدة يف تصور
املشـكلة اإلسلامية املعـارصة ،والثـاين مخطـط واحـد للعمل ،وهـذا يعني نظريـة واحدة يف العمل اإلسلامي.
▪ الجماهير أداة التغيير

خصوصــا يف العــر الحديــث والــذي يتميــز بظاهــرة يقظــة الجامهــر أنهــا
أثبتــت الجامهــر عــى مــدى التاريــخ
ً
األداة األقــدر واألمــى عــى إحــداث التغيــر يف أي مجتمــع مــن املجتمعــات البرشيــة القامئــة.
▪ تالزم التربية والجهاد

تؤمــن حركــة الجهــاد اإلســامي مبنهــج الرتبيــة الجهاديــة كمنهــج قــادر عــى بنــاء الشــخصية اإلســامية والجيــل
املســلم الــذي يعيــد إىل األذهــان والواقــع منــوذج ذلــك الجيــل القــرآين الفريــد الــذي ربــاه املصطفــى صــى اللــه عليــه
وســلم عــى العلــم والعمــل .ومنهــج الرتبيــة الجهاديــة يتمثــل يف تربيــة هــذا الفــرد عــى القيــم واألخــاق واملبــادئ
اإلســامية الصحيحــة مــن خــال العبــادة والثقافــة والفكــر والتعليــم والدراســة .ويف نفــس الوقــت مقارعــة األعــداء
ومجاهدتهــم ،واإلعــداد لذلــك بــكل الوســائل واإلمكانيــات املتاحــة مهــا كانــت ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت.]69 :
▪ فهمنا وزادنا

تــرى حركــة الجهــاد اإلســامي أن فهــم اإلســام يجــب أن يكــون فهـ ًـا شــامالً وكام ـاً ملنهــج هــذا الديــن العظيــم
متا ًمــا كــا فهمــه الجيــل األول مــن الصحابــة الكـرام رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن ،فهـ ًـا يجــب أن يكــون شــامالً لــكل
مناحــي الحيــاة دقيقهــا وجليلهــا ،ونتيجــة هــذه الرؤيــة للحركــة يف فهــم اإلســام فإنهــا ترفــض تبعيضــه مصدا ًقــا لقولــه
تعــاىل :ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [البقــرة ،]85 :كــا وترفــض االلتقــاء مــع الجاهليــة يف
منتصــف الطريــق ألن االلتقــاء مــع الجاهليــة ولــو يف جــزء مــن الطريــق ســيفقد أهــل الحــق حقهــم الــذي يتميــزون بــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الفصل الثالث
سرايا القدس
الجهاز العسكري لحركة الجهاد
اإلسالمي في فلسطين

الفصل
الثالث

سرايا القدس

الجهاز العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

تمهيد:

منــذ تأسســت حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني مطلــع الثامنينيــات مــن القــرن املــايض مل تكــن حدثًــا عابـ ًرا أو
اسـ ًـا هامشـ ًيا ،بــل كانــت ومــا زالــت إضافــة هامــة أكســبت املــروع املقــاوم واملجاهــد يف فلســطني قــو ًة يف املوقــف
ودق ـ ًة يف البوصلــة وجدي ـ ًة يف األداء والعمــل ،ســطر جهازهــا العســكري خاللهــا بأحــرف مــن نــور سـ ً
ـجل حافـ ًـا مــن
العمليــات النوعيــة يف ال ـراع مــع العــدو الصهيــوين.

أحاطــت ظــروف قاســية وصعبــة بالعمــل العســكري يف فلســطني قبيــل انتفاضــة األقــى املباركــة مــن حيــث الحصــار
الــذي فرضــه االحتــال الصهيــوين بـ ًرا وجـ ًوا وبحـ ًرا عــى الشــعب الفلســطيني وما نتــج عنه من شــح يف الســاح والتدريب
ومــع ذلــك كانــت املقاومــة الفلســطينية تقــدم منــاذج مرشفــة ،ويف انتفاضــة األقــى كان املشــهد الفلســطيني يف الداخــل
والعمــل الجهــادي املســلح عــى وجــه التحديــد ،أمــام ثنائيــة جديــدة وفريــدة مــن التحديــات فحــال املجاهديــن واقــع
بــن مطرقتــن؛ العــدو الصهيــوين مــن جانــب والســلطة الفلســطينية مبــا ترتــب عليهــا مــن التزامــات أمنيــة مــن جانــب
آخــر .األمــر الــذي جعــل الفصائــل الفلســطينية املقاتلــة تلجــأ إىل مزيــد مــن الرسيــة يف تحركهــا وعملياتهــا .بيــد أن
خريــف العــام 2000م جــاء حامـ ًـا بشــائر مرحلــة جديــدة يف تاريــخ جهــاد شــعب فلســطني ،فــا إن داســت قدمــا املجرم
الصهيــوين شــارون أرض املســجد األقــى املبــارك ،حتــى تفجــر غضــب فلســطيني شــعبي كان يرتاكــم تحــت ثقــل ســنوات
أوســلو العجــاف .لقــد ثــارت جمــوع الشــعب الفلســطيني دفعــة واحــدة مــن كل حــدب وصــوب يف الضفــة والقطــاع
وامتــدت ريــاح الغضــب إىل األرض املحتلــة عــام 1948م ،وبــدا واض ًحــا أن مثــة انعطا ًفــا جوهر ًيــا وتاريخ ًيــا يف ال ـراع،
فالنفــوس نفضــت أعباءهــا وتغــرت ،والســواعد شــمرت ،وعنايــة الخالــق بفلســطني وأهلهــا قــد حلــت.
كانــت انتفاضــة األقــى أشــبه بإعصــار فاجــأ كثرييــن مبــن فيهــم الســلطة الفلســطينية التــي مل تســتطع أن تبقــي
نفســها خــارج دائــرة اللهــب ،فانخــرط بعــض أفرادهــا فيهــا .وواقــع الحــال أن ذلــك الزل ـزال الشــعبي الــذي وصفــه
بعــض قــادة الصهاينــة باألخطــر منــذ عقــود ،كان يســتلهم تطــو ًرا بــارزًا آخــر يف تجربــة الجهــاد الفلســطيني .فبمــوازاة
الغليــان الشــعبي الــذي ســبق انتفاضــة األقــى وشــكل رشارتهــا ،كانــت قــوى املقاومــة _وبحضــور الفــت للجنــاح
العســكري للجهــاد اإلســامي_ قــد بــدأت بإحــداث تغيــر حقيقــي يف قواعــد املواجهــة زعــزع نظريــة «الداخــل اآلمــن»
للصهاينــة عــر عــدد مــن العمليــات االستشــهادية التــي نقلــت ال ـراع إىل قلــب الكيــان وأربكتــه ،فيــا غرســت يف
وجــدان الجامهــر الفلســطينية مقولــة أن خيــار املقاومــة قــادر عــى فــرض حضــوره عــى الــدوام وباختــاف الظــروف
بوصفــه الطريــق لتحريــر فلســطني مهــا كانــت الصعوبــات والتحديــات وظــروف الحصــار.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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يف ظــل هــذا الواقــع وانســجا ًما مــع املســتجدات ووع ًيــا مبــا ســيؤول اليــه القــادم وتوق ًعــا ملســتقبل آت واســتعدا ًدا
لهــذا املســتقبل بــرزت «رسايــا القــدس» بإطــار وأســلوب وجهــد منظــم ودؤوب بــإرشاف قيــادة جامعيــة متخصصــة يف
العمــل العســكري ولهــا خــرة وتجربــة حافلــة يف هــذا املجــال.
النشأة والتكوين:

متثــل «رسايــا القــدس» امتــدا ًدا فعل ًيــا وعضويًــا ملــا ســبق مــن مســميات عســكرية لحركــة الجهــاد اإلســامي يف
فلســطني ،فقــد حملــت العمليــات العســكرية األوىل االســم املبــارش للحركــة قبــل أن يتميــز الجنــاح العســكري بأســاء
أخــرى مثــل «ســيف اإلســام»« ،عشــاق الشــهادة»« ،القــوى اإلســامية املجاهــدة (قســم)» وصـ ً
ـول إىل «رسايــا القــدس»
االســم الــذي جمــع جوانــب مــن الخ ـرات واملهــارات والتاريــخ الجهــادي لحركــة الجهــاد اإلســامي .وكان منهــم ،عــى
ســبيل املثــال ال الحــر ،كل مــن القــادة محمــود الخواجــة ،عبــد اللــه الســبع ،مقلــد حميــد ،بشــر الدبــش ،محمــود
جــودة ،ماجــد الحرازيــن ،خالــد الدحــدوح ،محمــد عبــد العــال ،محمــود الزطمــة ،محمــد أبــو عبــد اللــه ،محمــد الشــيخ
خليــل ،أنــور حم ـران ،إيــاد حــردان ،محمــود طوالبــة ،إيــاد صوالحــة ،نعــان طحاينــة ،محمــد ســدر ،لــؤي الســعدي،
ومل يألــوا جهــدً ا بواجبهــم الرشعــي ،فشــكلوا قــدوة حســنة ملــن تبعهــم ،ورضبــوا مثـ ًـا يحتــذى يف االلت ـزام واإلخــاص
والشــجاعة إىل أن نالــوا الشــهادة يف ســبيل اللــه فرحــن مســتبرشين.
عــى أن تســمية الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي باســم «رسايــا القدس» إمنــا يعــود بتاريخه _كام أســلفنا_
إىل بدايــات انتفاضــة األقــى نهايــة العــام 2000م حيــث تــم اجتــاع لقيــادة الحركــة برئاســة األمــن العــام الســابق
الدكتــور رمضــان عبــد اللــه شَ ـلَّح وتــم اختيــار اســم «رسايــا القــدس» للجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد االســامي .وقــد
جــاءت التســمية مواكبــة ملرحلــة جديــدة تســتلزم أســاليب عمل متطورة تنســجم مــع املتغريات التــي فرضتهــا االنتفاضة.
أســاليب أكــر تطــو ًرا يف اإلدارة ،وتنو ًعــا يف طرائــق العمــل ،وتجديــدً ا يف الهيــكل التنظيمــي ،يف ظل إدارة تقــوم عىل مبدأي
التخصــص والتقســيم يف العمــل ،إىل جانــب نقــل ثقــل قيــادة العمل العســكري من الداخــل إىل الخارج ،تحسـ ًبا من تعرض
الرسايــا وجســدها العســكري ومفاصلهــا امليدانيــة لخطــر محــاوالت العــدو شــل قــدرة قيادتهــا عــى التوجيــه والســيطرة.
لقــد جــاء ظهــور رسايــا القــدس تتوي ًجــا محكـ ًـا ملراحــل متعــددة مــر بهــا الفعــل العســكري املقــاوم لحركــة الجهــاد
اإلســامي يف فلســطني ،فحمــل عصــارة التجربــة ونظمهــا واســتفاد مــن عرثاتهــا وأحكــم رضباتهــا مجســدً ا بدايــة عمــل
جديــد يف قوتــه وتأثــره واكتاملــه ،فالتســمية الجديــدة كانــت اســتلها ًما لــروح انتفاضــة األقــى والــذي يقــع يف قلــب
القــدس مركــز الـراع مــع العــدو وايذانًــا ببدايــة عمــل جديــد مــؤداه:
 .1جهاز عسكري يبتغي من وراء عمله ً
أول وأخ ًريا مرضاة الله تعاىل.
 .2إعــادة تشــكيل الجنــاح العســكري للحركــة يف اســتلهام عميــق لكل ما يؤكــد ويحقق عقيدتــه الجهادية والعســكرية
والسياســية ،بعيــدً ا عــن أي اعتبــار آخــر ،ســع ًيا ألن يكــون مع قيادتــه إطــا ًرا وضمريًا مقاو ًما للشــعب الفلســطيني.
 .3أن يكــون جهــاز عمــل عســكري مســتقل يف إطــار محكــم ومــرن وخــاق يعتمــد يف توجيــه مفاصلــه امليدانيــة يف
الفعــل والتخطيــط اليومــي ،عــى ذوي الخــرة يف هــذا املجــال.
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 .4جهــاز منظــم بشــكل دقيــق ،يعتمــد الرتاتبيــة يف عالقــات تواصــل صارمــة وقنــوات تفاعل محــددة .جهاز متامســك:
بياناتــه واحــدة ،ترصيحاتــه واحــدة ،هدفــه واحــد ،قيادتــه واحدة فــا تجــاوز وال انفالت.
 .5جهاز يستخلص ويستفيد من التجارب السابقة ويعمل عىل تطويرها وتنميتها.
 .6أن يعتمد مبدأي التخصص والتقسيم يف إدارته امليدانية ومهامته والعالقة مع خالياه وفروعه.
 .7جهاز عسكري يعمل يف كل ساحات املواجهة الفلسطينية مع االحتالل الصهيوين.
 .8جهــاز يبــدع يف اســتخدام أســاليب متنوعــة يف املواجهــة مــع العــدو ،وميتلــك حــس ومقــدرة املبــادرة والريــادة يف
العمليــات ،ويتمتــع بالقــدرة عــى التكيــف والبقــاء تحــت أقــى الظــروف مهــا كانــت الرضبــات أو املفاجــآت.
 .9الرسيــة يف العمــل والتحــرك ،مبثابــة القــوة الخفيــة األخــرى يف يــد املجاهديــن والضامــن األبــرز يف إنجــاح املهــام
القتاليــة فضـ ًـا عــن حاميــة جســد الجهــاز ومجاهديــه وكــوادره مــن مخاطــر االســتهداف الصهيــوين ،وهــذا يوجــب
اعتــاد أســاليب آمنــة يف االتصــال ،وعــدم ظهــور كادرهــا يف وســائل اإلعــام املختلفــة إال وف ًقــا العتبــارات محســوبة
وألســباب موضوعيــة.
العمل العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين:

لقد مر العمل العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي إن أُجيز القول بثالث مراحل:
 .1املرحلة األوىل :املبادرة.
 .2املرحلة الثانية :الرسية والخربة.
 .3املرحلة الثالثة :التأهيل والقوة.

ً
أول :المرحلة األولى :المبادرة

مــا دفــع لتســمية هــذه املرحلــة باملبــادرة هــو طابــع العمــل الــذي اتســمت بــه هــذه املرحلــة ،والــذي أخــذ العمــل
العســكري فيهــا شــكلني مــن املبــادرة:
 .1الشــكل األول المبــادرة الفرديــة :فاملبــادرة الفرديــة أســلوب عمــل لجــأ لــه العديد مــن مجاهدي حركة
الجهــاد اإلســامي لعــدم متكنهــم مــن الحصــول عــى الســاح والتدريــب والتشــكيل التنظيمــي املتفــق عليــه مــع قيــادة
الحركــة ألســباب قاهــرة ،فقامــوا بتنفيــذ عملياتهــم مبــا أُتيــح لهــم من فرصة مناســبة وعتــاد مناســب مثل ثورة الســكاكني
وعمليــات الطعــن والبلطــات والســيوف .ومــن أهــم رمــوز هــذه املرحلــة :الشــهيد املجاهــد رائــد الريفــي واألســر املحرر
خالــد الجعيــدي ،ومنفــذو عمليــة جلعــاد األرسى املجاهديــن محمــد وإبراهيــم ويحيــى اغباريــة ومحمــد جباريــن.
 .2الشــكل الثانــي المبــادرة التنظيميــة :وهــذا الشــكل أخــذ طاب ًعــا تنظيم ًيــا مــن حيــث البنية العســكرية
يف تشــكيالته ،فلقــد قامــت قيــادة الحركــة بتشــكيل خاليــا رسيــة محــدودة العــدد والعــدة ،وبرغــم محدوديتهــا وضعــف
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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رضا عنــد هــذه الخاليــا فنفــذت
إمكانياتهــا التدريبيــة والتســليحية إال أن التصميــم واإلرادة والرغبــة يف العمــل كان حــا ً
العديــد مــن العمليــات العســكرية «مــن إلقــاء قنابــل وإطــاق نــار» تحــايك يف تنفيذهــا لهــذه العمليــات أســاليب
وأعــال الفصائــل الفلســطينية يف عملهــا العســكري .ومــن أهــم األعــال التــي ميــزت هــذه املرحلــة مــا قــام بــه أبطــال
معركــة الشــجاعية مــن عمليــات عســكرية بعــد هــروب جــز ًء منهــم مــن ســجن غــزة املركــزي .وكان عــى رأســهم الشــهيد
القائــد مصبــاح الصــوري ومجموعــة شــهداء معركــة الشــجاعية (محمــد الجمــل ،فايــز قريقــع ،أحمــد حلــس ،ســامي
الشــيخ خليــل) ومــن أبــرز عملياتهــم قتــل قائــد الرشطــة العســكرية وقائــد معتقــل أنصــار «رون طــال» ،وعمليــات
إلقــاء قنابــل عــى دوريــات العــدو الراجلــة واملتحركــة.
كــا اشــتملت هــذه املرحلــة عــى دخــول العامــل الخارجــي يف عمــل الحركــة العســكري الــذي انطلــق مــن الجنــوب
اللبنــاين فنفــذ مجاهــدو الحركــة عــدة عمليــات عســكرية أســفرت عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن الجنــود الصهاينــة،
واستشــهاد عــدد مــن مجاهدينــا.
مميزات هذه المرحلة:

 .1صعــود اســم الجهــاد االســامي كتنظيــم تبنــى الكفــاح املســلح وانخــرط فيــه ،وهــذه كانــت ســابقة هامــة وحدثًــا
مميـ ًزا أن يشــارك اإلســاميون يف العمــل املســلح بجانــب الفصائــل الوطنيــة ،ومل يعــد العمــل املســلح حكـ ًرا عــى هــذه
الفصائل.
تنظيم خط ًريا يهدد وجود هذا الكيان.
 .2اعترب العدو الجهاد اإلسالمي
ً
 .3اعتقــال عــدد مــن كــوادر وعنــارص الجهــاد اإلســامي بتهمــة العمــل املســلح وعــى رأســهم الشــهيد القائــد الدكتور
فتحي الشــقاقي.
 .4مطاردة عدد من كوادر الجهاد اإلسالمي بتهمة العمل العسكري ،وخروجهم خارج فلسطني.
ً
وعامــا رئيســ ًيا يف تفجــر انتفاضــة الحجــارة ،وال ننفــي وجــود
مهــا
 .5كان ملعركــة الشــجاعية عــام  1987دور ً
عوامــل هامــة أخــرى ســاهمت كذلــك يف تفجــر االنتفاضــة.
 .6إبعاد عدد من قيادات الجهاد اإلسالمي إىل لبنان بتهمة تهديد أمن هذا الكيان عام 1988م.
 .7غيــاب االســم العســكري املوحــد لهــذه املرحلــة وظهــور أســاء متعــددة انتســبت لهــا العمليــات العســكرية
مثــل «ســيف اإلســام ،رسايــا الجهــاد ،عشــاق الشــهادة ،الجهــاد اإلســامي» وهــذا الغيــاب وعــدم الحســم يف اختيــار
اســم محــدد كان لــه مــا يــرره ،ومل يكــن غيــاب االســم املوحــد غيابًــا عشــوائ ًيا بالقــدر الــذي يعتــره البعــض ،بــل كان
حرصــا منهــا عــى إنجــاح العمــل وتثبيــت
عمـ ًـا منطق ًيــا تعمــل بــه معظــم الجامعــات الرسيــة يف بدايــات عملهــاً ،
املصداقيــة ،واالنتقــال مــن التصــورات النظريــة إىل الرتجمــة العمليــة التــي متثــل لهــم وملرشوعهــم مســألة حيــاة أو
مــوت ،فاألولويــات كانــت مركــزة عــى جوهــر العمــل وتثبيــت املصداقيــة ،ومل تكــن أولويــات الحركــة آنــذاك منصبــة
عــى تثبيــت العناويــن واملســميات.
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 .8الــروح املعنويــة العاليــة التــي تحــى بهــا مــن قــام بعمليــات املبــادرة الفرديــة ،والبعــض ممــن انتســب للمبــادرة
التنظيميــة ونفــذ عمليــات عســكرية.
 .9وجود ضعف يف املهارة والخربة العسكرية أثر عىل تنفيذ بعض العمليات العسكرية.
 .10ندرة األسلحة وعدم توفرها بأيدي املجاهدين.
ثانيا :المرحلة الثانية السرية والخبرة
ً

هــذه املرحلــة اتســمت بســات أكــر تنظيـ ًـا وخــر ًة ودقــة يف التخطيــط والتنفيــذ مــن املرحلــة الســابقة ،فأنتجــت
عمليــات نوعيــة غايــة يف الدقــة والتنفيــذ ،واألهــم أن الجنــاح العســكري «القــوى اإلســامية املجاهــدة  -قســم» ظــل
مجهـ ً
ـول لفـرات طويلــة ومل ُيكتشــف أمــره مــن قبــل األعــداء .وتــم تنفيــذ عمليــات نوعيــة يف هــذه املرحلــة مــن أهمهــا
(عمليــة بيــت ليــد البطوليــة املزدوجــة عــام 1995م التــي نفذهــا االستشــهاديان أنــور ســكر وصــاح شــاكر وأســفرت
عــن قتــل  23جند ًيــا وجــرح  75جند ًيــا ،عمليــة ديزنغــوف عــام 1996م التــي نفذهــا االستشــهادي رامــز عبيــد حيــث
ُقتــل فيهــا  21صهيون ًيــا وجــرح  80يف تــل أبيــب ،عمليــة كفــار داروم عــام 1994م ونفذهــا االستشــهادي خالــد الخطيــب
و ُقتــل فيهــا  8جنــود ومســتوطن وجــرح  45جند ًيــا ومســتوط ًنا ،عمليــة أســدود عــام 1994م وفارســها االستشــهادي عــي
العــاوي والتــي ُق ِتــل فيهــا ضابــط برتبــة ميجــر وجــرح  6مســتوطنني ،عمليــة مســتوطنة نتســاريم عــام 1994م وفارســها
االستشــهادي هشــام حمــد وقتــل فيهــا  3ضبــاط صهاينــة وجــرح  9جنــود) .وعمليــات نوعيــة أخــرى نفذتهــا قســم.

مميزات هذه المرحلة:

 .1تثبيت اسم عسكري «القوى اإلسالمية املجاهدة  -قسم».
 .2تدريب بعض الكوادر وامتالك الخربة القتالية والتدمريية «هندسة املتفجرات».
 .3دخول عنرص التخطيط وجمع املعلومات وإتقان التنفيذ.
 .4االلتزام مببدأ الرسية التامة يف العمل.

 .5تعاظــم دور الجهــاد اإلســامي كحركــة فاعلــة يف الســاحة الفلســطينية واإلقليميــة عــى إثــر عمليــات «قســم»
وخاص ـ ًة عمليــة بيــت ليــد الشــهرية.

ً
ثالثا :المرحلة الثالثة التأهيل والقوة:

أتــت هــذه املرحلــة ل ُتكمــل مــا قــام بــه الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي «قســم» مــن عمــل نوعــي،
ولكــن طبيعــة املرحلــة الجديــدة وعنوانهــا الكبــر (انتفاضــة األقــى) فرضــت تســمية اســم جديــد يتناســب مــع املرحلــة
الجديــدة ويحمــل دالالت اعمــق ،فجــاءت رسايــا القــدس كاســم جديــد ومنحــوت ببصــرة مــن نحتــه وقدّ مــه ،اســم
جامــع لــكل مــا نريــده مــن هــذه املرحلــة ،ومــن مراحــل مســتقبلية قادمــة.
فالقدس :عنوان «انتفاضة األقىص» ولها مقام عزيز يف النفوس والعقول ما دامت السموات واألرض.
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والس ــرايا :ه ــي م ــا فُط ــرت علي ــه أس ــاعنا وقلوبن ــا ح ًب ــا مل ــن بعثه ــا وأرس ــلها ،فه ــي الق ــادم م ــن إرث أعظ ــم
األنبي ــاء والرس ــل ﷺ.
مميزات هذه المرحلة:

 .1بــروز اســم رسايــا القــدس كجنــاح عســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف ســاحة العمــل املقــاوم يف فلســطني كقــوة
رئيســية فاعلــة ومشــاركة يف هــذه املرحلــة.
 .2اتساع دائرة املنتسبني للحركة والرسايا يف الضفة وغزة.
 .3مشاركة العدد األكرب من مجاهدي الحركة يف أعامل القتال واملقاومة.
 .4التأهيل العسكري ماديًا ومعنويًا عرب مرحلة طويلة من الدورات والرتبية الجهادية.
 .5بناء تشكيل عسكري مدرب ومتخصص وعىل أسس علمية وعسكرية.
 .6اعتامد مبدأ التخصص يف العمل.
 .7امتالك خربة التصنيع املحيل ألنواع مختلفة من الصواريخ وبعض املعدات العسكرية األخرى.
 .8امتــاك أنــواع مــن األســلحة املتعــددة (خفيــف ،متوســط ،هــاون « 120 ،81 ،60ملــم» ،مضــاد الــدروع ،مضــاد
الط ـران ،صواريــخ بأنواعهــا « ،122 ،107فجــر .»5
 .9بنــاء قــوة عســكرية منظمــة تدمــج بــن أســلوبني يف العمــل ،أســلوب العمــل الكالســييك «الجيــوش» وأســلوب
حــرب العصابــات.
 .10تحقيق جزء من قوة الردع مع العدو ومنعه من مواصلة اعتداءاته وإجرامه واستباحته الدامئة.
 .11فرض توازن الرعب مع العدو ،فأصبح يأمل كام نأمل ،وجبهته الداخلية مهددة.
 .12إظهار كفاءة عالية يف استخدام بعض أنواع األسلحة الكالسيكية مثل الهاونات بأنواعها.
 .13حفظ األرسار ومنع العدو من الوصول لها وتدمريها.
 .14تنفيــذ عمليــات مشــركة مــع عــدة فصائــل مقاومــة وعــى رأســها كتائــب القســام ،وكتائــب املقاومــة الشــعبية
وشــهداء األقــى وآخــرون.
 .15وجــود جهــاز إعالمــي حــريب يقــوم مبتابعــة وتوثيــق مــا تقوم بــه رسايا القــدس من عمليــات ضد العــدو الصهيوين.
كــا متيــزت هــذه املرحلــة بتنفيــذ عدة أنــواع مــن العمليات العســكرية ،ومــن أهمها العمليــات االستشــهادية (عملية
مجــدو عــام 2002م التــي نفذهــا االستشــهادي حمــزة الســمودي وقتــل فيهــا  19جنديًــا وضابطًــا وجــرح العـرات مــن
42

موسوعة شهداء من فلسطين

الجنــود واملســتوطنني ،عمليــة كركــور عــام 2002م التــي نفذهــا االستشــهاديان محمــد حســنني وأرشف األســمر قتــل فيهــا
 16صهيون ًيــا وجــرح  ،59عمليــة حيفــا عــام 2002م نفذهــا االستشــهادي راغــب جـرادات وقتــل فيهــا  8صهاينــة وجــرح
 ،12عمليــة العفولــة عــام 2002م وفارســها االستشــهادي رأفــت أبــو ديــاك وقتــل فيهــا  8صهاينــة وجــرح  ،30عمليــة
حيفــا لالستشــهادية هنــادي جـرادات عــام 2003م وقتــل فيهــا  21صهيون ًيــا وجــرح  ،60عمليــة نتانيــا لالستشــهادية هبــة
دراغمــة عــام 2003م وقتــل فيهــا  3صهاينــة وجــرح  ،7عمليــة تــل أبيــب عــام 2006م لالستشــهادي ســامر حــاد وقتــل
فيهــا  11صهيون ًيــا وجــرح  ،60عمليــة تــل أبيــب عــام 2005م لالستشــهادي عبــد اللــه بــدران وقتــل فيهــا  5صهاينــة
وجــرح العــرات ،عمليــة إيــات االستشــهادية عــام 2006م التــي نفذهــا االستشــهادي محمــد السكســك وأدت إىل
قتــل  3صهاينــة وجــرح  .)10وهنــاك عــدة عمليــات نفذتهــا الرسايــا يف الضفــة وغــزة ويف األرايض املحتلــة عــام 1948م.
كــا خاضــت رسايــا القــدس عــدة عمليــات قتاليــة مرشفــة وأظهــر فيهــا املقاتلــون أدا ًء قتال ًيا وخــر ًة عاليــة وتكتيكات
ذكيــة أدمــت العــدو وأوقعــت بــه خســائر فادحــة ومــن أهمهــا :ملحمــة مخيــم جنــن بقيــادة الشــهيد القائــد محمــود
طوالبــة عــام 2002م والتــي قتــل فيهــا  23جند ًيــا وضابطًــا وأوقعــت عـرات املصابــن ،وعمليــة الخليــل البطوليــة عــام
2002م والتــي نفذهــا صقــور رسايــا القــدس البواســل يف الخليــل الشــهداء الفرســان (أكــرم الهنينــي ،والء رسور ،محمــد
املحتســب) وقتــل فيهــا  13ضابطًــا وجند ًيــا وعــدد كبــر مــن الجرحــى ،ولقــد اعتــر العــدو عمليــة الخليــل «زقــاق
املــوت» مــن أهــم العمليــات العســكرية يف انتفاضــة األقــى ،عمليــة اقتحــام مســتوطنة عتنائــل يف الخليــل عــام 2002م
التــي نفذهــا االستشــهاديان أحمــد الفقيــه ومحمــد شــاهني حيــث قتــل فيهــا  4صهاينــة وجــرح  )6وعمليــات اشــتباك
أخــرى قــام بهــا أبطــال الرسايــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ويف قطــاع غــزة شــارك أبنــاء رسايــا القــدس إخوانهــم يف الضفــة الغربيــة يف هــذا النــوع مــن العمــل القتــايل ،وقامــوا
بعمــل الكامئــن واإلغــارات عــى مواقــع العــدو وآلياتــه واقتحــام مســتوطناته ،ومــن أهــم هــذه العمليــات (جــر
املوت-عمليــة مشــركة ،اقتحــام مســتوطنة مــوراج قتــل صهيــوين وجــرح  3جنــود ،هجــوم مســلح عــى طريــق كيســوفيم
قتــل ضابطــن وجــرح جنديًــا يف عمليــة مشــركة ،كمــن قــرب مســتوطنة مــوراج التــي أســفرت عــن مقتــل  5منهــم
ضابــط يف عمليــة مشــركة ،عمليــة إطــاق قذيفــة  RBGعــى دبابــة الهندســة يف رفــح عــام 2004م والتــي قتــل فيهــا 7
جنــود مــن رسيــة الهندســة وجــرح عــدد آخــر.
لقــد أظهــرت رسايــا القــدس يف هــذه املرحلــة براعــة وإتقانًــا يف اســتخدام ســاح العبــوات فقــام مجاهــدو الرسايــا
بتنفيــذ عــدة عمليــات مســتخدمني هــذه العبــوات بطــرق وأســاليب مختلفــة ،منهــا عمليــات الســيارات املفخخــة يف
القــدس والتــي أســفر انفجــار إحداهــا عــن قتــل ابنــة رئيــس حــزب املفــدال آنــذاك ومحاميهــا وإصابــة عــدد آخــر مــن
املســتوطنني ،وعمليــة الزيتــون «تدمــر ناقلــة جنــود عــام 2004م» ،وعمليــة صوفــا التــي أســفرت عــن مقتــل وإصابــة
العديــد مــن الجنــود .وهنــاك العديــد مــن العمليــات التــي اســتخدمت فيهــا العبــوات مســجلة يف أرشــيف العمليــات
العســكرية لرسايــا القــدس.
ومــع اســتمرار االنتفاضــة وتطــور أســاليبها القتاليــة ،وأمــام اإلرصار واإلرادة غــر املنقطعــة ملجاهــدي رسايــا القــدس
وكافــة الفصائــل املقاومــة اندحــر العــدو الصهيــوين عــام 2005م عــن أرض غــزة مهـ ً
ـرول وجــا ًرا خلفــه ذيــول الخيبــة
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والهزميــة ،فــكان هــذا االندحــار أول إنجــاز جغ ـرايف يتــم تحريــره واقتطاعــه مــن أرض فلســطني يف تاريخنــا املعــارص،
فدخــل قطــاع غــزة مرحلــة جديــدة مــن العمــل املقــاوم ،ودخلــت رسايــا القــدس يف هــذه املرحلــة والتــي اتســمت باأليت:
 .1تعاظم القوة العسكرية للرسايا وباقي الفصائل.
 .2االستفادة من األنفاق يف جلب االحتياجات الرضورية والالزمة للعمل.
 .3بناء قواعد عسكرية علنية بغرض التدريب واإلعداد.
 .4تحقيق مبدأ االكتفاء الذايت وإحراز نتائج مبدعة فيه.
 .5امتــاك قــدرة صاروخيــة تطــورت مــع الوقــت واإلمكانــات والخــرة إىل أن وصلــت إىل الحــد الــذي أصبــح فيــه
العــدو واق ًعــا تحــت تأثــر هــذه القــدرة الردعيــة ،والتــي باتــت تشــكل ضغطًــا كبـرًا عــى جبهتــه الداخليــة وعــى قـراره
الســيايس .كــا مكنــت رسايــا القــدس بالــرد عــى االعتــداءات الصهيونيــة يف الوقــت الــذي تريــد واملــكان الــذي تصلــه
مديــات هــذه الصواريــخ .ومكنتهــا كذلــك مــن خــوض عــدة معــارك مــع العــدو أظهــرت فيهــا الرسايــا قــوة وإبدا ًعــا
ومهــار ًة يف اســتخدام هــذه الصواريــخ مــن بشــائر االنتصــار إىل الســاء الزرقــاء إىل كــر الصمــت إىل البنيــان املرصــوص.
سمات العمل العسكري لسرايا القدس:

مــن الواضــح أن عمــل رسايــا القــدس ورضباتهــا عــى مــدار الســنني املاضيــة ،مل يقتــر عــى شــكل معــن مــن
األعــال العســكرية ،كــا مل ينحــر عملهــا يف منطقــة جغرافيــة بعينهــا ،حيــث شــملت عمليــات الرسايــا جميــع مناطــق
فلســطني املحتلــة ،وانطلــق مقاتلوهــا مــن جميــع االتجاهــات مــن كل مــدن ومخيــات قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة،
مــا جعلهــا بالفعــل «الــذراع القويــة» للفعــل الفلســطيني املقــاوم عــى أرض فلســطني ،بالكثــر مــن عــزم وقــدرة التأثــر
والقليــل مــن الــكالم والتصديــر اإلعالمــي.
ففــي فــرة وجيــزة ظهــر مجاهــدو رسايــا القــدس واستشــهاديوها يف مفاجــآت متواصلــة عــى مختلــف بقــاع أرض
فلســطني التاريخيــة املحتلــة ،مــن حيفــا إىل يافــا إىل النــارصة إىل «العفولــة» إىل الخضــرة إىل «تــل أبيــب» ،و«نتانيــا»
وإيــات والنقــب وبيســان فيــا كانــت عملياتهــا تتواصــل عــى امتــداد أرض الضفــة املحتلــة والقطــاع ،وأســهمت بشــكل
كبــر يف تحقيــق االندحــار الصهيــوين عــن غــزة عــام 2005م.
وتنبغــي اإلشــارة هنــا إىل أن رسايــا القــدس هــي الجهــاز الوحيــد مــن بــن فصائــل املقاومــة الــذي قــام بعمليــات
مــن جنــوب لبنــان خــال انتفاضــة األقــى داخــل األرض املحتلــة عــام 1948م حيــث أرشف الشــهيد القائــد محمــود
املجــذوب عــى العمليــة الجريئــة التــي نفذهــا الشــهيدان املجاهــدان محمــد عبــد الوهــاب وغســان الجــدع _مــن مخيــم
امليــه ميــه بلبنــان_ بتاريــخ 2002/03/12م وأســفرت عــن قتــل ســتة مــن الصهاينــة وجــرح ســبعة آخريــن.
مبــوازاة تعــدد أماكــن الرضبــات وشــمولها لعمــوم فلســطني ،حرصــت رسايــا القــدس عــى تنــوع أعاملهــا العســكرية
وعملــت ومــا زالــت عــى ابتــكار أســاليب قتاليــة فشــل العــدو يف توقــع بعضهــا يف حينــه ،أو بكلمــة أخــرى فــإن العــدو
إمــا مل يكــن يتصــور أن رسايــا القــدس قــادرة عــى القيــام بهــا ،كــا هــو الحــال مــع عمليــة «زقــاق املــوت» يف الخليــل
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بتاريــخ 2002/11/15م أو مل يكــن يعتقــد بتوفــر اإلمكانيــات اللوجســتية والفنيــة لحدوثهــا ،كعمليــة الزيتــون يف غــزة
بتاريــخ 2004/05/11م حيــث فوجــئ الصهاينــة بتدمــر ناقلــة جنــود مدرعــة عاليــة التصفيــح بتفخيــخ ناســف شــديد
التعقيــد .وكذلــك عمليــة تدمــر دبابــة صهيونيــة بقذيفــة ( )R.B.Gقــرب بوابــة صــاح الديــن جنــوب مدينــة رفــح
بتاريــخ 2004/05/12م.
عــى أن هــذا الــدور الريــادي الــذي بــدد حســابات العــدو وكــر نظريــة أمنــه ،وهــذا اإلســهام األصيــل واإلبــداع
رشا لسياســات العــدو
الرائــع لرسايــا القــدس يف مســرة املقاومــة الفلســطينية ،جعــل مــن الرسايــا هدفًــا أول ومبــا ً
اإلجراميــة ،ووضعهــا يف دائــرة االســتهداف الصهيــوين ،الــذي طــال عــد ًدا غــر قليــل مــن عنارصهــا وكوادرهــا وقياداتهــا
العســكرية .وقــد تجــاوز عــدد معتقليهــا يف الضفــة الغربيــة فقــط إبــان انتفاضــة األقــى األلفــي أســر ،كــا طالــت
االغتيــاالت عــد ًدا كبـ ًرا مــن قياداتهــا وكوادرهــا فيــا قــارب عــدد شــهداء رسايــا القــدس يف ظــل انتفاضــة األقــى األلــف
شــهيد.
إذن ،وكــا ســبقت اإلشــارة ،تنوعــت أشــكال وأســاليب عمليــات الرسايــا القتاليــة ،مــن األبســط إىل األعقــد؛ مــن
الطعــن بالســكاكني إىل العمليــة االستشــهادية ،ومــن االشــتباك واالقتحــام ،إىل إطــاق الصواريــخ التــي تطــورت تدريج ًيــا
كوســيلة فاعلــة ،وبدأتهــا الرسايــا بالصواريــخ والقذائــف املصنعــة ذات ًيــا وواصلــت بذلــك قبــل أن تفاجــئ العــدو بهديــر
صواريــخ أكــر تأثـرًا وأبعــد مــدى تــم إدخالهــا إىل القطــاع بطــرق أمنيــة دقيقــة تعتــر بحــد ذاتها مهــات معقــدة ال تقل
أهميــة عــن التخطيــط للعمليــات العســكرية ووصـ ً
ـول إىل تصنيــع الصواريــخ ذات املــدى الطويــل والقــدرة التفجرييــة
وملموســا يف حــرب غــزة األخــرة يف صيــف العــام 2014م (معركــة البنيــان املرصــوص) حيــث
الهائلــة وهــذا بــات واض ًحــا
ً
اســتخدمت رسايــا القــدس ألول مــرة صواريــخ محليــة مــن إنتــاج وتصنيــع الوحــدة الهندســية للرسايــا وهــي (بـراق)100
و(بـراق )70لتصــل هــذه الصواريــخ إىل أهــداف صهيونيــة يف «تــل أبيــب» و»نتانيــا» والقــدس املحتلــة ومفاعــل «دميونا»
بالنقــب ،وكذلــك اســتخدام صواريــخ جـراد وفجــر ( )5يف قصــف املــدن الصهيونيــة املحيطــة بقطــاع غــزة.
أهــم األســاليب القتاليــة التــي اســتخدمتها «ســرايا القــدس» خــال معركتهــا

المســتمرة مــع الكيــان الصهيونــي:

()1

عمليات الطعن:

رساي ــا الق ــدس الت ــي ارت ــأت لنفس ــها أن تش ــكل ضمــ ًرا مقاو ًم ــا ،مل ت ــرك وس ــيلة م ــن ش ــأنها إي ــذاء الع ــدو إال
واس ــتخدمتها ،وعندم ــا تع ــذر إدخ ــال الس ــاح إىل مس ــتوطنة نتس ــاريم نتيج ــة اإلجــراءات األمني ــة املش ــدّ دة ع ــى
بواب ــة املس ــتوطنة مل يت ــوانَ املجاه ــد أحم ــد خزي ــق م ــن رساي ــا الق ــدس يف اس ــتخدام م ــا توف ــر لدي ــه م ــن س ــاح
بغي ــة القي ــام بالواج ــب الرشع ــي ،فانق ــض بالس ــكني ع ــى مجموع ــة م ــن املس ــتوطنني فقت ــل اثن ــن وج ــرح أربع ــة
آخري ــن بتاري ــخ 2002/03/29م .م ــع اإلش ــارة إىل أن األس ــر املح ــرر املجاه ــد خال ــد الجعي ــدي ه ــو مفج ــر ث ــورة
الس ــكاكني قبي ــل انتفاض ــة الحج ــارة.

أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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()2

العمليات االستشهادية:

املقصــود بالعمليــة االستشــهادية ،العمليــة التــي يبــادر املجاهــد اىل تنفيذهــا بعــد إعــداد وتخطيــط ،ويغلــب عــى
الظــن بأنــه سيستشــهد يف املعركــة.

مبكــ ًرا حســمت حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني أمــر الجــدل الفقهــي الدائــر حــول رشعيــة العمليــات
االستشــهادية ،فبــادرت إىل تنفيــذ عمليــات استشــهادية منــذ بدايــات انتفاضــة الحجــارة 1987م.
وبالعــودة إىل تجربــة رسايــا القــدس النابعــة مــن ذلــك التوجــه ،ميكــن القــول إن عملياتهــا االستشــهادية تنوعــت مــا
بــن قســمني رئيســن:
األول :العمليات االستشهادية بواسطة المتفجرات:

بــادرت رسايــا القــدس إىل تنفيــذ أول عمليــة استشــهادية يف انتفاضــة األقــى املباركــة والتــي نفذهــا االستشــهادي
املجاهــد نبيــل العرعــر بتاريــخ 2000/10/26م يف قطــاع غــزة ،معلنــ ًة بذلــك عــن بــدء سلســلة مــن العمليــات
االستشــهادية ،شــملت جميــع أرايض فلســطني املحتلــة .وقــد نفــذت الرسايــا الكثــر مــن العمليــات االستشــهادية يف
العمــق الصهيــوين يف مــدن وبلــدات فلســطني املحتلــة عــام 1948م ،وغال ًبــا ما وقعــت عدة عمليــات يف املنطقــة الواحدة.
والثاني :العمليات االستشهادية بواسطة إطالق النار باألسلحة الرشاشة (االشتباك المباشر):

تعتــر االشــتباكات املســلحة مــن أعقــد فنــون القتــال ،فهــي تحتــاج إىل تدريــب عــالٍ  ،وجهوزيــة قتاليــة ،وتخطيــط
دقيــق ،ومعرفــة جيــدة بالعــدو وأســاليبه وإمكانياتــه وقدراتــه القتاليــة ،فضـ ًـا عــن رســوخ اإلميــان والعقيــدة يف الجانــب
اإلنســاين املعنــوي.
ولفــرة مــن الزمــن ســاد اعتقــاد لــدى قيــادات املؤسســة العســكرية واالســتخبارية يف الكيــان الصهيــوين بــأن
التشــكيالت العســكرية املجاهــدة ال متيــل إىل خــوض عمليــات االشــتباك املبــارش ذات الطبيعــة املعقــدة وتفضــل الرتكيــز
عــى العمليــات االستشــهادية باســتخدام املتفجـرات بوصفهــا أكــر ضامنــة يف تحقيــق نتائــج مؤثــرة .هــذا التصــور أخــذ
بــه أيضً ــا محللــون صحفيــون عســكريون كزئيــف شــيف يف مرحلــة مبكــرة مــن التســعينات ،إال أن التطــورات يف انتفاضــة
األقــى جــاءت لتؤكــد زيــف هــذه األوهــام.

()3

العبوات الناسفة:

برعــت رسايــا القــدس يف اســتخدام هــذه الوســيلة القتاليــة بدقــة وإتقــان ،وخاصــة يف اســتهداف املصفحــات ودبابــات
املريكافــا التــي تعتــر الورقــة الرابحــة يف حــروب الكيــان الصهيــوين الربيــة .وقــد أســفر اســتخدام رسايــا القــدس للعبــوات
الناســفة عــن تدمــر عــدد مــن دبابــات العــدو وقتــل مــن فيهــا.
أساســا يف مــا أثارتــه مــن ذهــول ومخــاوف حقيقيــة داخــل املؤسســة العســكرية
أهميــة هــذه العمليــات تكمــن ً
الصهيونيــة ،فقــد فتــح الصهاينــة تحقيقــات جديــة يف هــذا التطــور امليــداين ،فيــا اعتــر محللــون عســكريون صهاينــة أن
هــذا النــوع مــن العمليــات ميثــل مفرت ًقــا رهي ًبــا يف املواجهــة مــع املقاومــة الفلســطينية ،مــع ظهــور القــدرة عــى إحبــاط
عامــل املريكافــا املؤثــر يف املواجهــة.
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()4

اقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات:

()5

الصواريخ والهاونات:

يتطلــب هــذا النــوع مــن العمليــات منتهــى الجــرأة والشــجاعة وإرادة التحــدي للعــدو وقدرتــه العســكرية ،كــا
يشــكل باألســاس اقتحا ًمــا ملنظومتــه األمنيــة .فالهجــوم عــى موقــع عســكري يكتــظ بالجنــود ويتعــزز بالدبابــات
ومختلــف األســلحة الثقيلــة ويحــاط بكامـرات املراقبــة واألســاك الشــائكة وأجهــزة الرصــد ،ميثــل الشــكل األعقــد مــن
العمليــات العســكرية ويســتلزم إعــدا ًدا جيــدً ا وتخطيطًــا دقي ًقــا ورقابــة مســتمرة وجــرأة فائقــة ،توفــرت لــدى مجاهــدي
رسايــا القــدس وتشــكيالتهم العســكرية فحققــوا نجاحــات باهــرة يف اســتهداف واقتحــام عــدد كبريمــن مواقــع وثكنــات
قــوات االحتــال.

مل يقتــر عمــل الرسايــا عــى العمليــات العســكرية التــي تتصــف بااللتحــام واملواجهــة املبــارشة مــع مواقــع العــدو
وقواتــه بأســاليب قتاليــة محــددة ،بــل عمــدت الرسايــا إىل أســلوب القصــف بالهاونــات والصواريــخ فأمطــرت مواقــع
العــدو ومســتوطناته جنــوب فلســطني املحتلــة بزخــات مــن اللهــب املتواصــل .وقــد أثبــت هــذا األســلوب مقــدرة أكــر
ســهولة يف نقــل املعركــة إىل الداخــل الصهيــوين ووضــع املســتوطنات يف منــاخ الحــرب ،كــا كان مــن شــأن هــذا األســلوب
إثــارة موجــات الرعــب والقلــق املســتمرين لــدى املســتوطنني والجنــود عــى حــد ســواء.
ـاهم رئيسـ ًيا يف تأســس قاعــدة جديــدة مؤداهــا
ومــن الناحيــة االسـراتيجية أصبــح عامــل الصواريــخ والهاونــات مسـ ً
إحــداث حالــة مــن تــوازن الرعــب مــع الكيــان الغاصــب .ومل تلبــث الرسايــا أن طــورت هــذه الوســيلة فاســتخدمت
صواريــخ مصنعــة ذات ًيــا تدرجــت يف تحســن أدائهــا الفنــي القتــايل بحيــث تجــاوز مداهــا عــرات الكيلومــرات إال
أن العالمــة الفارقــة يف هــذا الســياق كانــت يف اســتخدام الرسايــا لصواريــخ غ ـراد األكــر تطــو ًرا عــى صعيــد حمولتهــا
التفجرييــة ودقتهــا التصويبيــة ومداهــا الــذي يتجــاوز العرشيــن كيلومـرًا .وهكــذا تطــورت الرسايــا يف اســتخدام وتصنيــع
الصواريــخ إىل أن أصبــح مؤخـ ًرا يف مقدورهــا أن تغطــي مدنًــا حيويــة ومهمــة داخــل الكيــان وهــذا مــا حصــل يف عــدوان
صيــف غــزة 2014م (معركــة البنيــان املرصــوص).
وقد امتلكت رسايا القدس قدرة صاروخية متعددة األنواع واألوزان واملديات واألحجام والقدرة التدمريية.

ختاما:
ً

مل يكــن لرسايــا القــدس أن تتقــدم وتتطــور بعيــدً ا عــن جهــود املخلصــن األوفيــاء مــن أبنــاء الحركــة وقادتهــا الذيــن مل
يبخلــوا عليهــا بدمائهــم واموالهــم وتوجيهاتهــم وخرباتهــم .ومل يدخــر أبنــاء الرسايــا جهــدً ا يف الســعي للتعلــم واكتســاب
املعرفــة ،ويف تطويــر أســاليبهم وإمكاناتهــم وقدراتهــم ،ويف معالجــة كل أخطائهــم والحــرص عــى عــدم تكرارهــا ،متيقنني
أن االنتصــار عــى العــدو يتطلــب املعرفــة الحقيقيــة والواقعيــة بــه ،والحــرص عــى األخــذ بعوامــل النــر والعمــل بهــا،
وبــذل مــا تســتطيعه مــن قــوة ،فــا فائــدة يف عمــل عبثــي وعشــوايئ ،واألمــاين والرغبــات ال تحقــق وحدهــا شــي ًئا ،فــا
نبذلــه مــن جهــد وتصميــم وتخطيــط وإعــداد مــادي ومعنــوي هــو مــا ســيوصلنا إىل التحريــر والنــر.
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الفصل الرابع
الشهيد الدكتور فتحي إبراهيم الشقاقي
المؤسس واألمين العام األول
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

الفصل
الرابع

الشهيد الدكتور فتحي إبراهيم الشقاقي

المؤسس واألمين العام األول لحركة الجهاد اإلسالمي

مل يكــن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي بطـ ًـا عاديًــا ،بــل كان قائــدً ا صنــع تاري ًخــا ،فــإن كانــت شــيمة األبطــال أن
يقدمــوا منــاذج يف التضحيــة والجهــاد ،فــإن الدكتــور املعلــم والقائــد عمــل عــى صنــع أمــة مــن األبطــال ،فاســتطاع تفجــر
مواطــن البطولــة وعشــق االستشــهاد يف نفــوس كوكبــة مــن الفرســان ،ليعيــد وصــل األمــة بجوهــر هويتهــا املرتكــزة إىل
اإلســام العظيــم ،باعتبــاره النــور الــذي تســتمد منــه األمــة ضيــاء الفجــر القــادم ،ليبــزغ مــن قلــب املســجد األقــى
املبــارك ،عنــوان املعركــة القامئــة بــن منهــج الحــق واإلصــاح ومنهــج اإلفســاد واالســتكبار ،لريســخ العالقــة التــي تحقــق
النــر اآليت :اإلســام وفلســطني والجهــاد.
إعادة اكتشاف معاني اللجوء:

لــكل قائــد عظيــم فكــرة محركــة ،تشــكل أســاس فكــره ،ومحــور اهتامماتــه ،وبوصلــة نضالــه ،فكــرة أساســية واحــدة
تفجــر مكامــن اإلبــداع يف نفســه ،وتدفعــه إىل التفكــر العميــق ،وتحثــه عــى النضــال الدائــم ،يعيــد عــى أساســها نظــم
أفــكاره ،وقـراءة الواقــع مــن حولــه ،وتقديــم أجوبــة عــى اســئلة شــائكة ومحــرة .والفكــرة األســاس التــي شــكلت محــور
تفكــر ونضــال وحيــاة ،بــل واستشــهاد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ،هــي إعــادة اكتشــاف املعــاين الكبــرة لتلــك الكلمــة
التــي وجدهــا ملتصقــة بكيانــه ،منــذ تفتحــت عينــاه عــى الدنيــا مــن حولــه ،لتحــدد عالقــة العــامل بــه وعالقتنــا بهــذا
العــامل .كلمــة واحــدة رافقتــه يف يقظتــه ومنامــه ،يف طفولتــه وصبــاه وشــبابه وكهولتــه ،يف حياتــه واستشــهاده ،كلمــة كان
مطلوبًــا منهــا أن تختــزل إنســانيته ،وأن ترســم مســتقبله ،وأن تحــدد آمالــه وطموحاتــه وخياراتــه ،حتــى لكأنهــا ولــدت
معــه ،وتســبق اســمه .هــي كلمــة الجــئ .إن إعــادة اكتشــاف معــاين هــذه الكلمــة ،التــي كادت تصبــح بــا معنــى لكــرة
مــا ترددهــا األلســن ،وتاجــرت بهــا أنظمــة وحكومــات ،هــي اللحظــة التــي ولد فيهــا الشــقاقي املفكــر واملجاهــد والقائد.
فمنــذ أن تفتحــت عينــاه يف مخيــم الشــاطئ لالجئــن بقطــاع غــزة بتاريــخ  4ينايــر (كانــون الثــاين) 1951م ،بعــد ثــاث
ســنوات مــن النكبــة ،قــرأ آثارهــا وآالم املعانــاة التــي حفرتهــا يف تقاســيم وجــه أبيــه ونظـرات أمــه يف مخيــم الشــابورة يف
رفــح ،قبــل أن يشــاهدها يف بقايــا القــرى املدمــرة .لقــد تعــرف الشــهيد الشــقاقي عــى معــاين النكبــة مــن طوابــر اإلعاشــة
الطويلــة ،وبركســات املخيــم وأزقتــه ،مــن انتظــار مســاعدات األونــروا ،وإجـراءات الدخــول والخــروج عــى مداخلــه.
ومثــل كل األطفــال يف عمــره ،شــكل الفقــر عاملــه ،حتــى ظــن أنــه البدايــة وأنــه النهايــة ،أنــه أول األرض وآخرهــا،
أنــه العــامل بــأرسه ،وال عــامل غــره .كان يلعــب يف أزقــة املخيــم ،مــع األطفــال يف مثــل عمــره ،يكونــون رؤيتهــم الطفوليــة
عــن معــاين الزمــان واملــكان .كان يســمع ،مثلهــم ،كلــات يحــس أنهــا تحمــل الكثــر مــن مشــاعر الشــوق والحنــن ملــاض
قريــب ،ممزوجــة بالغضــب واألمل مــن واقــع قائــم ،لكنــه مل يكــن يفهــم لهــذه الكلــات معنــى :كيــف يكــون بيتنــا يف
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املخيــم ليــس بيتنــا؟ وكيــف يكــون خــارج املخيــم عاملًــا ليــس مخيـ ًـا وملــاذا نحــن فق ـراء وعندنــا أراض كثــرة ،فيهــا
أشــجار زيتــون وعنــب وتــن؟ فلــاذا إذن نتكــدس يف الربكســات والخيــم؟ وككل أبنــاء جيلــه ،كان يحفــظ الجــواب عــى
ســؤال« :أنــت منــن؟» ،وكان عليــه أن يجيــب« :أنــا مــن زرنوقــة ،قضــاء الرملــة» متا ًمــا كــا يحفــظ اســمه! وككل أبنــاء
جيلــه كان يســمع كبــار الســن يتحدثــون كث ـ ًرا عــن املحتــل الربيطــاين ،والعــدو الصهيــوين ،وجيــش اإلنقــاذ العــريب،
واألونــروا ،والهدنــة ،والعــودة ،والخــروج مــن املخيــم .كان يســمع ،وكانــت ذاكرتــه تســجل كل مــا تلتقطــه أذنــاه.
وحــن بلــغ الصبــا ،ومثــل ســائر الفتيــان الذيــن أصبحــوا قادريــن عــى العمــل ،كان ال بــد لفتحــي الصبــي أن يســاعد
أبــاه يف تأمــن قوتــه وقــوت إخوتــه العــرة ،فخــرج إىل العمــل خــارج املخيــم ،ليتعــرف عــى عــامل آخــر :اكتشــف فيــه
مــاذا تعنــي األرايض الشاســعة التــي ال يحدهــا النظــر ،واملزروعــة بأشــجار التــن والزيتــون ،ال بالخيم والربكســات؛ شــاهد
البحــر وســوايف الرمــال والبيــارات ،فبــدأت تتكــون لديــه مفاهيــم جديــدة عــن املــكان والزمــان ،مفاهيــم تنشــئها املقارنة
اإلجباريــة بــن املخيــم واملدينــة بــن الــزاروب والطريــق ،بــن الخيمــة والبيــت ،بــن الوقــوف يف طوابــر ال تنتهــي
والـراء مــن الســوق ،بــن التفتيــش واملــرور؛ مقارنــات كانــت تــرك آثرهــا يف نفســه ،كــا يف أنفــس املاليــن غــره ،ممــن
را يف عــامل خــارج املخيــم ،الــذي حكــم عليــه أن يتعلــم اإلجابة
يحملــون صفــة « الجــئ» التــي بــات عليــه أن يتعلمهــا قـ ً
الجديــدة يف العــامل الجديــد .بــات عليــه أن يقــول« :أنــا الجــئ مــن املخيــم!»
رسعــان مــا بــدأت صــور هــذه املتناقضــات تفــرض نفســها عــى مشــاعر الشــهيد فتحــي الشــقاقي ،متا ًمــا كســائر
«الالجئــن» مثلــه ،فســجل انطباعاتــه باكـ ًرا جــدً ا ،حينــا خطــت أناملــه تلك القصيــدة املســتوحاة من محطة األتوبيســات
الرئيســة خــارج أحــد أبــواب بلــده القــدس القدميــة ،حيــث ينطلــق العــال العــرب إىل أعاملهــم يف عمــق األرايض املحتلة،
قصيــدة « حكايــات مــن بــاب العامــود» التــي نرشهــا يف العــدد االول من مجلــة املختار اإلســامي يف يوليــو 1979م ،وهي
املجلــة األوىل التــي أنشــأها مــع طليعــة مــن أصحابــه ،وكان مرشفـاَ عليهــا ،راسـ ًـا فيهــا عالقــة « الالجــئ» مبحتــل أرضــه:
« كانوا خمسة..
يف مينى كل منهم منجل..
يف يرسى كل منهم قفة..
كانوا يا أصحايب خمسة..
وقفوا يف صف مكسور..
يف أعينهم نامت مدن وبحور..
يا هذا الصف املكسور..
خذ حذرك..
موالنا هلت طلعته..
يا صاحبي حرض املأمور..
موالنا كفًا يف ٍ
كف رضب..
يف العني لهب..
يف الصدر غضب..
موالنا كالعادة صاح :عرب ..فوىض عرب»
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األسئلة الصعبة واألجوبة المستحيلة:

لكــن إعــادة اكتشــاف معنــى كلمــة «الجــئ» مل تتوقــف عنــد الحالــة الشــعورية يف عقــل الشــهيد الدكتــور فتحــي
الشــقاقي وفكــره ،فبــدأت األســئلة تتالحــق :كيــف حــدث ذلــك؟ ملــاذا حــدث؟ هــل ســأبقى الج ًئــا طــوال حيــايت؟ مــا
مصــر أهــي وإخــواين وأبنــايئ غــدً ا؟ كيــف اســتطاع العــدو تجميــع هــذه القــوة التــي متكــن بواســطتها مــن احتــال
أرضنــا وطــرد أهلنــا؟ أيــن العــرب والجيــوش العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة؟ هــل نســتطيع نحــن الالجئــون أن نفعــل
شــي ًئا؟ هــل نستســلم لقدرنــا ونقبــل بــه؟ أســئلة كبــرة وصعبــة ومعقــدة ،كان ال بــد لهــا مــن إجابــات!

ميــزة الشــهيد الشــقاقي أنــه مل يكــن ليكتفــي باألجوبــة الجاهــزة ،وأدرك مبك ـ ًرا أن تجربتــه مــع كلمــة «الجــئ»
ميكــن أن تتكــرر مــع باقــي الكلــات ،وميكــن للكلمــة أن تفقــد الكثــر مــن معانيهــا إذا تــم ســاعها آالف املـرات مــا مل
نفكــر يف معناهــا الحقيقــي :مــاذا تعنــي كلــات مثــل :مؤامــرة – اســتعامر – صهيونيــة – الغــرب – التحريــر – فلســطني
التاريخيــة – العــودة؟ إىل عـرات غريهــا تزدحــم بهــا ألســنة النــاس ،لكــن معانيهــا تضيــع وســط الزحــام! كيــف ميكــن
فهــم كل هــذه الكلــات املشــبعة باملشــاعر يف ســياق واحــد يحقــق النتيجــة املطلوبــة؟ مواجهــة املؤامــرة االســتعامرية،
وإزالــة االحتــال الصهيــوين املدعــوم غرب ًيــا ،لتحريــر فلســطني التاريخيــة ،وتحقيــق العــودة ،ومحــو كلمــة «الجــئ»،
وانتصــار إجابــة «أنــا مــن زرنوقــة ،قضــاء الرملــة» وهزميــة إجابــة« :أنــا الجــئ مــن املخيــم».
يف شــبابه ،كــا ســائر أبنــاء جيلــه ممــن يفــرض عليهــم الواقــع أن يكونــوا متابعــن سياســيني لــكل مــا يجــري مــن
حولهــم ،تابــع الشــهيد فتحــي الشــقاقي ،تجربــة جــال عبــد النــارص يف مــر ،التــي تأثــر بهــا قطــاع غــزة الخاضــع
لــإدارة املرصيــة وقتهــا .كــا عايــش فــرة انســجام حركــة اإلخــوان املســلمني ونظــام عبــد النــارص وف ـرات رصاعهــم.
غــر أن هزميــة العــام 1967م ،واحتــال مــا بقــي مــن فلســطني وأج ـزاء مــن مــر واألردن وســوريا ولبنــان ،أحــدث
صدمــة كبــرة يف العــامل العــريب واإلســامي ،تتناســب مــع مقــدار اآلمــال التــي عقــدت عــى شــخصية جــال عبــد النــارص
القياديــة الكاريزميــة أكــر مــا عقــدت عــى أســس واقعيــة ترتكــز إىل حقائــق تتعلــق بفهــم حقيقــة ال ـراع وعمقــه
وجوهــره .فعــادت األســئلة تلــح يف طلــب األجوبــة يف ذهــن الشــهيد القائــد ورفاقــه املؤسســن األوائــل ،أثنــاء دراســتهم
يف الجامعــات املرصيــة.
ونتيجــة لق ـراءات كثــرة ،ونقاشــات معمقــة ،وحــوارات مكثفــة ،ومتابعــات مســتمرة ،ودراســة تجــارب متعــددة،
خلــص الشــهيد القائــد ورفاقــه إىل تقديــم األجوبــة:
«إن صفــة «الالجــئ» التــي ألصقــت بالشــعب الفلســطيني هــي الوجــه اآلخــر لعمليــة زرع كيــان غريــب فــوق أرض
فلســطني ،هــو الكيــان الصهيــوين .فاملشــكلة إذن ليســت يف الالجئــن ،بــل يف املــروع الصهيــوين الــذي اغتصــب األرض،
وطــرد الســكان ،ومــارس عمليــات القتــل اإلجراميــة ،إلقامــة قاعــدة عســكرية متقدمــة للغــرب يف قلــب العــامل العــريب
واإلســامي ،ســميت «إرسائيــل».
هــذا الكيــان الصهيــوين الغاصــب ،هــو أكــر مــن مجــرد حاملــة طائ ـرات غربيــة؛ فــإن لــه وظيفــة محــددة تخــدم
أجنــدة الــدول االســتعامرية التــي أوجدتــه ،هدفــه تفتيــت ومتزيــق العــامل العــريب واإلســامي ،ومنــع توحــده بالقــوة
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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العســكرية ،وإجهــاض كل محــاوالت نهوضــه وتقدمــه؛ ألن وجــود كيــان ســيايس موحــد يف العــامل العــريب واإلســامي
ســيمنع الغــرب مــن االســتيالء عــى ثــروات العــرب واملســلمني ،ويف مقدمتهــا الطاقــة النفطيــة والغــاز الطبيعــي الالزمــن
لنمــو الصناعــة والتقــدم الغربيــن.
ومــن أجــل اإلبقــاء عــى حالــة التفتيــت والتمزيــق هــذه ،ال بــد أن يلعــب الكيــان الصهيــوين دو ًرا يف اســتنزاف
طاقــات األمــة وتشــتيت انتباههــا ووعيهــا ،وتغريبهــا عــن ثقافتهــا وتاريخهــا وحضارتهــا ،لتبقــى أســرة تجــارب غريبــة
عــن تراثهــا وماضيهــا ،وغــر قــادرة عــى التحكــم بحارضهــا وصنــع مســتقبلها».
أدرك القائــد الشــقاقي أن هــذه الخالصــة التــي توصــل إليهــا مــع رفاقــه خطــرة جــدً ا؛ ألنهــا تضــع األمــور يف نصابهــا،
وتعيــد وضــع القضيــة الفلســطينية يف مســار مختلــف عــن مســارات :التحريــر وحريــة تقريــر املصــر وإقامــة دولــة
فلســطينية! وغريهــا مــن املســارات التــي ال تنســجم مــع طبيعــة الـراع ،وال تنفــذ إىل حقيقــة جوهــره :فــإذا كان الكيــان
الصهيــوين هــو رأس حربــة املــروع الغــريب يف منطقتنــا ،بهــدف اإلبقــاء عــى حالــة التخلــف والتبعيــة يف أمتنــا ،وهــو
كذلــك ،فــإن الرهــان عــى الغــرب ،ومــا يســمى املجتمــع الــدويل ،للحصــول عــى حــق الشــعب الفلســطيني يف أرضــه
أو تقريــر مصــره أو إقامــة دولتــه هــو رهــان عــى رساب؛ ألن هــذا الغــرب الــذي يتحكــم مبجلــس األمــن وقراراتــه،
ومبــا يســمى املجتمــع الــدويل واتجاهاتــه ،لــن يقبــل أن يتــم الضغــط عــى الكيــان الصهيــوين _ليــس ح ًبــا بالكيــان
وال باليهــود_ بــل حفاظًــا عــى مصالــح الغــرب ذاتــه :مصالحــه يف الطاقــة والســيطرة ونهــب الــروات ،ومنــع الوحــدة
العربيــة واإلســامية التــي دكــت يو ًمــا أســوار «فيينــا» يف قلــب أوروبــا ،والتــي أقامــت حضــارة إســامية اســتمرت 800
ســنة فــوق أرض األندلــس ،هــي التــي أسســت لعــر النهضــة األوروبيــة ،بعــد أن رشبــت مــن نبــع الثقافــة اإلســامية،
قبــل أن توغــل قتـ ًـا وســفكًا يف دمــاء املســلمني.
نهــل الدكتــور الشــهيد ورفاقــه مــن نبــع اإلســام الصــايف ،مــن نصــوص القــرآن الكريــم وهــدي الســنة النبويــة
املطهــرة ،لق ـراءة هــذا ال ـراع الكــوين يف أبعــاده كافــة ،وهــم املؤمنــون ح ًقــا بــأن القــرآن الكريــم إمنــا نــزل هــدى
للنــاس ،ومنــارة يف مواجهــة ظلــات اإلفســاد والظلــم:
إن ال ـراع فــوق أرض فلســطني ،ليــس رصا ًعــا عرض ًيــا بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن ،وال هــو رصاع حــول تحديــد
حــدود األرض املحتلــة يف العــام 1967م ،وال حتــى حــول أحقيــة القــدس الرشيــف واملســجد األقــى املبــارك؛ بــل هــو
رصاع بــن منهجــن :منهــج الحــق كلــه يف مواجهــة الباطــل كلــه.
أمل يتحدث القرآن الكريم عن هذه اللحظة التاريخية الحاسمة من حياة اإلنسانية يف مطلع سورة اإلرساء:
ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﱸ [اإلرساء.]7 – 4 :
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موسوعة شهداء من فلسطين

املعركــة مــع املــروع الصهيــوين يف فلســطني هــي معركــة ضــد اإلفســاد والعلــو يف األرض ،كل األرض ،حيــث ميثــل
هــذا املــروع ذروة اإلفســاد ،تلتــف حولــه قــوى االســتكبار العاملــي التــي تريــد وضــع يدهــا عــى الــروات ونهــب
الشــعوب وإال كيــف ميكــن أن يكــون بنــو إرسائيــل أكــر نفـ ًرا ،أي أكــر حشــدً ا للجيــوش ،يف حــن أن عددهــم ال يتجــاوز
عــدد بلــد عــريب واحــد ،لــو مل يتوفــر لهــم دعــم قــوى اإلفســاد العاملــي التــي وظفتهــم لخدمــة مرشوعهــا يف الهيمنــة،
ووافقــه طبعهــم يف القتــل وســفك الدمــاء ،وهــم الذيــن قتلــوا أنبيــاء اللــه مــن قبــل ،كــا يقــول تعــاىل :ﱹﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ[ .آل عمــران]112 :
والقــرآن الكريــم إذ ينبــئ املؤمنــن بحقيقــة الـراع وجوهــره ،فإنــه ينبههــم إىل ســبيل املواجهــة :ﱹﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ [اإلرساء ،]5 :يف إيضــاح بــن للمؤمنــن بــأن
مواجهــة هــذا املــروع يتطلــب إعــداد جيــل مــن ع ًبــاد اللــه ،نســبهم اللــه تعــاىل إليــه ( ِع َبــا ًدا لَ َنــا) ،يســرون عــى
هديــه ،ويأمتــرون بأمــره .فهــذا هــو الــرط األول .وأمــا الــرط الثــاين فهــو البــأس الشــديد ،ومــا يســتلزمه ذلــك مــن
إعــداد العــدة والقــوة القــادرة عــى مواجهــة هــذا املــروع املدعــوم بأعتــى آالت القتــل الهمجيــة التــي تنتجهــا ومتــول
صناعتهــا رشكات اإلفســاد العاملــي ،التــي متتــص ثــروات الشــعوب ،وتعيــث يف األرض فســا ًدا وأزمــات ماليــة وأخالقيــة
واجتامعيــة ،وتــزرع الحــروب والفــن يف كل مــكان.
ومــن آياتــه ســبحانه وتعــاىل أنــه جعــل املســجد األقــى عنــوان هــذه املعركــة وســاحاتها؛ وكأن القــدس الرشيــف
هــي نقطــة تشــكيل التاريــخ اإلنســاين برمتــه؛ فهكــذا شــأنها دو ًمــا :فــا مــن قــوة غازيــة يف التاريــخ إال وتطلعــت إىل
دخــول األرض املباركــة .والقــرآن الكريــم يســجل بوضــوح ال لبــس فيــه أن لحظــة إعــان االنتصــار النهــايئ عــى مــروع
اإلفســاد واالســتكبار تكــون بدخــول عبــاد اللــه املســجد األقــى :ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [اإلرساء ،]7 :والتتبــر إمنــا يكــون بإزالــة كل هــذا
العــدوان الغاصــب وتفكيــك مرشوعــه وطرحــه خــارج التاريــخ.
وبهــذه األجوبــة ،اســتنبط الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ورفاقــه منه ًجــا قرآن ًيــا ،يســتوعب اللحظــة املعــارصة،
ويعيــد ق ـراءة التاريــخ وال ـراع ،بــل يســتطيع تشــخيص أبعــاد املعركــة بكليتهــا ،يف إطارهــا العاملــي الكبــر ،ووضــع
أســس للمواجهــة ترتكــز عــى البعديــن :الرتبــوي والجهــادي.
الواقع العملي وأزمة الحركة اإلسالمية:

لكــن ،رسعــان مــا اســتدعت األجوبــة النظريــة ،حــول حقيقــة الــراع وطبيعتــه ،أســئلة عمليــة :ملــاذا أغفلــت
الحــركات اإلســامية قضيــة تحريــر فلســطني ،رغــم قدرتهــا عــى حشــد النــاس والطاقــات؟

خــاض الشــهيد رحمــه اللــه ورفاقــه نقاشــات معمقــة مــع أقطــاب الحركــة اإلســامية يف مــر ،فخلصــوا إىل أن الحركــة
اإلســامية تعــاين ،مثــل الحــركات الوطنيــة واليســارية ،مــن خلــل يف التشــخيص ومــن وضــع آليــة الحــل.
وخالصــة مــا توصلــوا إليــه مفــاده أن الحركــة اإلســامية ،يف وقتهــا ،مل تنظــر إىل املــروع الصهيــوين ومواجهتــه فــوق
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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أرض فلســطني ،إال كجــزء مــن املعركــة ،وليــس جوهــر املعركــة ومركزهــا .فقــد دأبــت شــعارات الحركــة اإلســامية عــى
النظــر إىل تحريــر فلســطني يف إطــار ســعيها إلقامــة دولــة الخالفــة ،أو نتيجــة لهــا ،متجاوزيــن بذلــك حقيقــة أن وجــود
الكيــان الصهيــوين فــوق أرض فلســطني ،ولكونــه رأس حربــة املــروع الغــريب يف املنطقــة ،فــإن وظيفتــه هــي إجهــاض أيــة
تجربــة ميكــن أن تــؤدي إىل توحيــد العــامل اإلســامي أو انجــاح أيــة نهضــة فيــه ،واســتنزاف طاقاتــه وقدراتــه ،وإبقــاؤه
يف حالــة التخلــف والتمــزق والتفتيــت والتغريــب .فــكل تجــارب الوحــدة العربيــة أجهضــت برضبــات عســكرية مبــارشة
مــن قبــل العــدو الصهيــوين والقــوى االســتعامرية الغربيــة التــي أوجدتــه .ونتيجــة لهــذا الخلــل يف التشــخيص ،خاضــت
الحركــة اإلســامية نقاشــات فكريــة ،كانــت تبعدهــا أكــر فأكــر عــن فلســطني وعــن الخالفــة م ًعــا ،حيــث وجــدت نفســها
تخــوض رصا ًعــا عــى صعــد متعــددة حــول عالقــة اإلســام بالوطنيــة والقوميــة.
وشــخص الدكتــور الشــقاقي ورفاقــه أزمــة أخــرى تعــاين منهــا الحركــة اإلســامية هــي أزمــة التفكــر «املرحــي»:
فالحــل لديهــا يتكــون مــن مراحــل متعــددة ،تبــدأ مــن «مرحلــة الرتبيــة» و»إعــداد جيــل مســلم» إىل «مرحلــة اإلعــداد
واالنتشــار» إىل «مرحلــة املواجهــة والجهــاد» ،يف حــن أن القــرآن الكريــم ربــط بــن مرحلتــي اإلعــداد والجهــاد يف آيــة
واحــدة :ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [العنكبــوت]69 :
مــن هنــا ،رفــع الشــهيد املعلــم شــعار( :فلســطني هــي القضيــة املركزيــة للحركــة اإلســامية) ،وأنــه مــا مل تعــد الحركــة
اإلســامية ق ـراءة مــا يجــري فــوق أرض فلســطني وفــق ق ـراءة قرآنيــة ،تأخــذ يف االعتبــار األبعــاد الدينيــة والتاريخيــة
والواقعيــة للـراع ،ومــا مل تعــد ترتيــب أولوياتهــا بنــاء عــى هــذه القـراءة واالعتبــارات ،فإنهــا ســتقع يف ذات األخطــاء
التــي وقعــت فيهــا التجــارب األخــرى .ولذلــك ،أعلــن الدكتــور الشــهيد ،رحمــه اللــه تعــاىل ،أنــه ال ميكــن يف هــذه اللحظــة
التاريخيــة الفصــل بــن (اإلســام والجهــاد وفلســطني).
العمل الجماهيري – البدايات:

ويبقــى اختبــار أرض الواقــع هــو االختبــار الحقيقــي لكافــة األفــكار والطروحــات والنظريــات .لذلــك بــادر الشــهيد
القائــد ورفاقــه فــور عودتهــم إىل أرض الوطــن ،يف غــزة ،إىل تحويــل أجوبتهــم إىل واقــع عمــي؛ يحثهــم عــى االرساع يف
ذلــك بــوادر انح ـراف بوصلــة الكفــاح املســلح بعــد مؤمتــر «النقــاط العــر» الــذي شــكل إعالنًــا مبك ـ ًرا عــن التنــازل
عــن أرض فلســطني ،وتحويــل الــراع إىل رصاع حــول حــق تقريــر املصــر وإقامــة دولــة «عــى أي شــر مــن أرض
فلســطني» ،وهــو اإلعــان الــذي نــزل كالصاعقــة عــى الالجئــن الفلســطينيني ،الذيــن يناضلــون للخــروج مــن املخيــم
وأزقتــه وزواريبــه ،فــإذا بنضالهــم يتحــول ليصبــح نضـ ً
ـال مــن أجــل «شــر»!
أدرك الدكتــور ،بفهمــه العميــق ملقاصــد الرشيعــة اإلســامية وأبعــاد الرســالة اإلســامية ،أن الجامهــر هــي القــوى
املحركــة التــي تســتطيع تغيــر الواقــع ومواجهــة قــوى اإلفســاد واالســتكبار العاملــي املســلحة بأعتــى أنــواع تكنولوجيــا
القتــل الهمجيــة .فبــدأ مــع إخوانــه بالعمــل مبكـ ًرا عــى تأســيس لجــان املســاجد والجامعــات ،وعــى نــر الوعــي بــن
صفــوف أبنــاء غــزة والقــدس والضفــة وســائر قــرى فلســطني املحتلــة .فأطلــق مجلــة الطليعــة اإلســامية ،التــي صــدر
بحقــه ،بســببها يف العــام 1983م ،حكــم بالســجن أحــد عرش شــه ًرا .والالفت يف هذا االعتقــال أنه كان االعتقــال األول ألبناء
الحركــة اإلســامية يف قطــاع غــزة ،وقبــل أن تطلــق حركــة الجهــاد االســامي عملياتهــا الجهاديــة بــن عامــي .1987-1984
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ويتحدث الدكتور الشقاقي عن قضية «مجلة الطليعة اإلسالمية» التي كان يرأسها فيقول:

« يف صيــف 1983م اعتقلــت الســلطات الصهيونيــة خمســة وعرشيــن مجاهــدً ا مــن نشــطاء حركــة الجهــاد االســامي
يف فلســطني الناشــئة والوليــدة آنــذاك ،وكان ذلــك هــو االعتقــال األول ألي تجمــع أو مجموعــة إســامية يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ االحتــال الصهيــوين لهــا عــام 1967م ،فلــم يكــن أي مــن التجمعــات االســامية يف فلســطني
قــد قــرر املواجهــة بعــد ،وكان هــذا ســب ًبا كاف ًيــا لــروز حركــة الجهــاد االســامي حـ ًـا لإلشــكالية القامئــة بــن الذيــن
يحملــون االســام وال يتوجهــون لتحريــر فلســطني ،والذيــن يتحدثــون عــن تحريــر فلســطني دون ان يحملــوا اإلســام!!».
كان الدكتــور القائــد فتحــي الشــقاقي ورفاقــه يدركــون أن مفتــاح املواجهــة مــع املــروع الصهيــوين والتحالــف
الغــريب الــذي يدعــم بقــاءه هــو وعــي الجامهــر لذاتهــا وقدراتهــا وإعــادة إمســاكها بزمــام املبــادرة .إن منهــج الرتبيــة
الفرديــة أثبــت فشــله وعقمــه يف إعــادة تكويــن جيــل جديــد ،والبــد لجامهــر املســلمني أن يأخــذوا دورهــم كامـ ًـا يف
التعبــر عــن إميانهــم وإرادتهــم الصلبــة .ولذلــك ،أعلــن الشــهيد بوضــوح أن دور الطليعــة التــي كان يشــكلها مــع رفاقــه
ليســت شـ ً
ـكل جديــدً ا عــى هيئــة حــزب نخبــوي ،وال ينبغــي لهــا أن تتحــول إىل ذلــك.
قــال« :املطلــوب منوذج رســايل مجاهد ،يصدع بالحق يف هذه املرحلة ،ويتفــاىن يف خدمة الجامهري عىل كافة األصعدة».
ترجل الفارس:

أدرك قــادة العــدو الصهيــوين وجرناالتــه مبكـ ًرا الخطــر الكبــر الــذي يحملــه فكــر الدكتــور فتحــي الشــقاقي ،ورسعــة
انتشــار هــذا الفكــر بــن أوســاط شــعبنا الفلســطيني ،والســيام بــن الشــباب ،فقامــت باعتقالــه يف آذار 1986م ،للمــرة
الثانيــة ،وحكمــت عليــه بالســجن الفعــي ملــدة  4ســنوات مــع  5ســنوات مــع وقــف التنفيــذ الرتباطه بأنشــطة عســكرية
والتحريــض ضــد االحتــال الصهيــوين ونقــل أســلحة إىل قطــاع غــزة غــر أنــه وقبــل انقضــاء فــرة ســجنه ،قــام العــدو
الصهيــوين بإبعــاد الشــهيد الشــقاقي مــن الســجن مبــارشة اىل خــارج فلســطني بتاريــخ  1آب (أغســطس) 1988م ،بعــد
انــدالع انتفاضــة الحجــارة .وهكــذا ،ابتــدأ الشــهيد الشــقاقي مرحلــة جديــدة مــن نــر فكــر حركــة الجهــاد االســامي
يف أوســاط الالجئــن الفلســطينيني خــارج فلســطني املحتلــة ،وقــام بزيــارات متعــددة للمخيــات الفلســطينية يف لبنــان
وســوريا .
ومثلــا شــكلت كلمــة «الجــئ» املحــرك األســاس لفكــر الشــهيد املعلــم د .فتحــي الشــقاقي (أبــو إبراهيــم) شــكلت
قضيــة الالجئــن ومتابعــة همومهــم املحطــة األخــرة يف حياتــه الجهاديــة املليئــة بالنضــال .فبعــد ســنوات مــن اإلبعــاد
عــن الوطــن ،واملالحقــات األمنيــة ،قــام العــدو الصهيــوين بتنفيــذ عمليــة اغتيــال بحــق الدكتــور الشــهيد يف جزيــرة
مالطــة يف 1995/10/26م ،إثــر عودتــه مــن زيــارة كان يقــوم بهــا إىل ليبيــا إلقنــاع العقيــد معمــر القــذايف بالعــدول عــن
ق ـراره بطــرد الالجئــن الفلســطينيني مــن ليبيــا ،وتجميعهــم عــى الحــدود مــع مــر ،مــا يذكــر بأيــام النكبــة األوىل.
اختــار الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي اســم «عــز الديــن الفــارس» اسـ ًـا حرك ًيــا لــه ،فــكان أهـ ًـا لهــذا االســم
بأبعــاده الدينيــة والجهاديــة واســتحقه عــن جــدارة .وبقــي متمسـكًا بــه إىل أن ترجــل عــن صهــوة جــواده ،ليكتــب لــه
الخلــد ،وهــو ابــن املخيــم الــذي ناضــل طويـ ًـا لرفــض أن تكــون كلمــة «الجــئ» صفــة تلتصــق بالفلســطيني بالــوالدة،
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وقــارع أنظمــة االســتكبار العاملــي ،وأثبــت بجــدارة أن اإلســام قــادر عــى حــل جميــع مشــكالت العــامل ،وتحريــر األرض،
إذا توافــرت القـراءة الصائبــة ،واألجوبــة الصحيحــة ،واإلرادة الحــرة ،والعزميــة التــي ال تلــن ،فتلــك هــي معــاين الجهــاد
اإلســامي ،يف فلســطني.
استمرار المشروع:

ظــن العــدو الصهيــوين بعنجهيتــه الفارغــة بأنــه ميكــن القضــاء عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني بقتــل
قائدهــا ومفكرهــا ومؤسســها األول .لكــن مــا مل يدركــه العــدو ،ومل يفطــن لــه ،أن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي،
مؤسســا لخاليــا عســكرية .كان
الــذي تــأىس بســنة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،مل يكــن صاحــب تنظيــم حــزيب ،وال
ً
مــروع الشــهيد القائــد ميتــد عمي ًقــا يف وجــدان األمــة ،يســتنهضها ويثــر فيهــا الهمــم ويرشــدها إىل مواطــن القــوة
يف ذاتهــا وتراثهــا وتاريخهــا ،لرتســم مســتقبلها بإرادتهــا الصلبــة التــي ال تلــن وبعشــق الجنــة واالستشــهاد ،وباإلميــان
العميــق الــذي يصقــل النفــوس عــى معــاين العــزة واإلبــاء.
الــر الكبــر للدكتــور الشــهيد يكمــن يف فهمــه العميــق لإلســام العظيــم كقيمــة إميانيــة كــرى ،يســتطيع اإلنســان
مــن خاللــه أن يعيــد فيهــا نظــم الحيــاة بأرسهــا .أدرك الشــهيد باك ـ ًرا أن تحويــل اإلســام إىل تنظيــم حــزيب أو فكــرة
عصبيــة ســيكون مصــره الفشــل .فعظمــة اإلســام تنبــع مــن قدرتــه عــى مخاطبــة العقــول والقلــوب واملشــاعر وعــى
النفــاذ إىل جوهــر إنســانية اإلنســان ،ويف تفجــر طاقــات الشــعوب ملقاومــة الظلــم والعــدوان وعــى إعــادة تشــكيل
الجامهــر لوعيهــا والتحكــم يف مصريهــا.

إن إميــان الشــهيد القائــد العميــق باإلســام ،عــى أنــه رصاط اللــه املســتقيم ،والنــور الــذي أنزلــه اللــه ليخــرج النــاس
مــن الظلــات ،هــو الــذي دفعــه إىل ترســيخ مفاهيــم اإلســام وقيمــه يف روح أصحابــه ،بعيــدً ا عن قيــود الحزبيــة الضيقة؛
فتفجــرت طاقــات الشــباب املؤمــن ،الذيــن ألهمــت دمــاء الشــهيد فتحــي الشــقاقي روح االستشــهاد يف نفوســهم .كيــف
ال؟! وهــو أول أمــن عــام حركــة فلســطينية يرتفــع شــهيدً ا عــى أيــدي رجــال املوســاد الصهيــوين.
فبعــد استشــهاد الدكتــور املعلــم ،التــزم الجيــل الــذي ســهر مــع إخوانــه عــى إعــداده بنهجــه ،ومل يبدلــوا تبديـ ًـا،
فتواصلــت العمليــات االستشــهادية ،التــي كانــت حركــة الجهــاد اإلســامي أول مــن قــام بتنفيذهــا فــوق أرض فلســطني
الطاهــرة ،وتتالــت الهجــات ضــد جيــش العدو ومســتوطنيه .وســطر مجاهــدو الحركــة أكرب ملحمــة يف تاريــخ املواجهات
العســكرية مــع العــدو الصهيــوين ،يف «معركــة جنــن» ،التــي اســتمرت لتســعة أيــام بلياليهــا ،اســتخدم فيهــا العــدو كافــة
أســلحته مــن طائـرات ودبابــات ،وصفــوة وحــدات النخبــة يف جيشــه ،دون أن يتمكــن مــن النيــل مــن عزميــة وصمــود
املجاهديــن األبطــال إال بعــد نفــاد الذخــرة منهــم ،فارتقــوا شــهداء ،بعــد أن مرغوا أنــوف قادة وجـراالت العــدو بالوحل.
لقــد أيقــن الشــهيد القائــد أن اســتمرار مقاومــة العــدو الصهيــوين والتصــدي للمــروع االســتكباري اإلفســادي فــوق
أرض فلســطني ســيعيد تشــكيل وعــي األمــة العربيــة اإلســامية بذاتهــا ،وأن املواجهــة مــع العــدو الصهيــوين تلعــب دو ًرا
مزدو ًجــا :فمثلــا أنهــا تنهــك العــدو وتؤملــه ،فإنهــا تعمــل عــى إعــادة النبــض يف رشايــن الشــباب العــريب واملســلم يف
كل مــكان ،وتعمــل عــى ترســيخ مركزيــة فلســطني يف وعــي األمــة ،التــي لــن تحقــق نهضتهــا إال عــر مواجهــة املــروع
الغــريب وصنيعتــه الكيــان الصهيــوين ،ودخــول املســجد األقــى.
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إن القــوة املحركــة لفكــر حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني هــي تــازم اإلســام والجهــاد وفلســطني يف وعــي
أفرادهــا :اإلســام الــذي عــى أساســه تســتطيع األمــة إعــادة بنــاء نهضتهــا واســرداد هويتهــا ،والجهــاد الــذي يتحــدى
مشــاريع الهيمنــة واالســتكبار ونهــب خـرات الشــعوب ،وفلســطني حيــث يتحقــق الوعــد اإللهــي بدخــول املســجد وتتبــر
املــروع الغــريب املوجــه إىل قلــب أمتنــا.
فتحي الشقاقي صانع تاريخ:

تحــت هــذا العنــوان كتــب األمــن العــام الســابق لحركــة الجهــاد اإلســامي الدكتــور رمضــان شــلَّح يف مقدمــة
موســوعة األعــال الكاملــة للشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي (رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف) والصــادرة عــن مركــز
يافــا للدراســات والبحــوث يف مــر ،ومــا جــاء يف نــص حديثــه:
«قلــة قليلــة هــم الذيــن كانــوا يعلمــون أن (عــز الديــن الفــارس) كان يو ًمــا االســم الحــريك لفتحــي الشــقاقي ،لكــن
األمــة كلهــا أدركــت يــوم الســادس والعرشيــن مــن ترشيــن األول (أكتوبــر)  ،1995غــداة ازدهــاره بالرصاصــة ،أن فتحــي
الشــقاقي هــو االســم الحــريك لفلســطني.
مل يكــن فتحــي الشــقاقي قائــدا عاد ًيــا ،كان البطــل االســتثنايئ يف الزمــن االســتثنايئ ،وكان مبــا لــه مــن هيبــة وســحر
وجاذبيــة ،خاصــة واحــدً ا مــن صنــاع التاريــخ بــكل معنــى الكلمــة ،يف مرحلــة غــاب فيهــا التاريخيــون ،ومل يبــق ســوى
الباعــة املتجولــن للمبــادئ والشــهداء والتاريــخ ،مل تكــن هيبــة القائــد أيب إبراهيــم تتعلــق مبوقعــه أو ســلطته ،بــل هــي
مــرآة قــول الصالحــن« :عــى قــدر خوفــك مــن اللــه تهابــك الخلــق» إنها ســطوة الــروح التــي يتحد فيهــا الفــارس والصويف
فيخــر أمامهــا الجنــدي واملريــد طاعــة وح ًبــا واحرتا ًمــا ،وال تلبــث أن تبلــغ ذروتهــا حني يرتقــي القائــد ذروة املجد شــهيدً ا.
مــا دلنــي عليــه غــر الشــعر ،لكنــه حــن ترجــل عــن صهــوة جــواده ،ســلبني وتــر اللغــة التــي وهبهــا يل ودفعنــي
عــن حصــان النشــيد ،وألزمنــي مقبــض الســيف ،وكانــت عــى وجهــه ابتســامة النــر وحكمــة الدهــر :أن الشــهادة هــي
ربيــع الشــعوب حــن تقبــل كأرساب النحــل عــى أزاهــر الحيــاة وشــهد الســيوف.

عندمــا كان الشــهيد يدفــع رضيبــة املجــد يف «ســجن نفحــة» الصهيــوين يف صح ـراء النقــب بفلســطني ،قبــل إبعــاده
عــن الوطــن عــام  ،1988كتــب إليــه أحــد إخوانــه قائـ ًـا« :كنــت مــن بيننــا الرجــل (البندقــة) ال تنكــر ،ومــن الداخــل
هشــا كحاممــة ،وقري ًبــا كاملطــر ،وداف ًئــا كبحــر أيلــول ،وشــه ًيا كبدايــة الطريــق!» ذلكــم هــو فتحــي الشــقاقي بحــق .كان
أصلــب مــن الفــوالذ ،وأمــى مــن الســيف ،وأرق مــن النســمة .كان بســيطًا إىل حــد الذهــول ،مرك ًبــا إىل حــد املعجــزة!
كان ممتل ًئــا إميانًــا ووع ًيــا وعشـقًا وثــورة مــن قمــة رأســه حتــى أخمــص قدميــه .عــاش بيننــا لكنــه مل يكــن لنــا ،مل نلتقــط
الــر املنســكب إليــه مــن النبــع الصــايف ﱹ ﮖ ﮗﱸ [طــه ،]41 :ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﱸ [طــه ،]39 :لكــن روحــه املشــتعلة التقطــت اإلشــارة فغادرنــا مرس ًعــا ملب ًيــا ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [طه.]84 :
كان اإلميــان العميــق والصــر الجميــل هــا زاده وزواده يف مواجهــة ســيل األعــداء الذيــن ينهمــرون عليــه مــن كل
صــوب ،ويطلعــون مــن تحــت الجلــد ،فيســتعذب العــذاب ،ويقبــل التحــدي واملنافســة ،بحســن النيــة ،وصــدق الكلمــة،
وقداســة املســؤولية ،وشــجاعة املوقــف ،وعلــو الهمــة ،ويطاردنــا بــا هــوادة ،شــعاره :بقليــل مــن العنــاد والصــر ينفلــق
الصخــر ،والــذي ينتظرنــا ليــس هــو املــوت إنــه الحيــاة أو النــر.
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مل يكــن فتحــي الشــقاقي مجــرد أمــن عــام لتنظيم فلســطيني يقــاوم االحتــال الصهيوين ،بــل كان بذرة الوعــي والثورة
يف حقــل النهــوض اإلســامي الكبــر .كان الشــقاقي يــدرك أن األمــة تعيــش أزمــة حضاريــة شــاملة يف مواجهــة الهجمــة
الغربيــة الرشســة ،لكنــه كان يــرى أن فلســطني هــي مركــز الهجمــة وعنوانهــا الرئيــس ،دون أن يغفــل بقيــة مصــادر األزمة
وعناوينهــا األخــرى .منــذ البدايــات األوىل ،يف ذاك البلــد الزراعــي الصغــر ـ كــا كان يســميه (الزقازيــق) ،كانــت املعادلــة
واضحــة يف ذهنــه :إســام بــا فلســطني .وفلســطني بــا إســام يعنــي فقــدان البوصلــة والــدوران يف حلقــة مفرغــة ال تنتــج
إال مزيــدا مــن الضعــف والعجــز والهــوان .هــذه املعادلــة هــي مفتــاح فهــم أفــكار الشــهيد ومــا حــاول أن يبدعــه مــن
مفاهيــم ومســالك جديــدة يف العمــل اإلســامي والعمــل الوطنــي الفلســطيني ،إن تالقــح فكــرة اإلســام ،ديــن التحــرر
مــن كل عبوديــة ،والثــورة عــى كل ظلــم ،مــع فلســطني املغتصبــة ،البــد أن يرفــد مفهــوم الجهــاد يف املعادلــة مبزيــج
عنارصهــا الثالثــة (اإلســام ـ الجهــاد ـ فلســطني) أســس الشــهيد القائــد أبــو إبراهيــم حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
إن فكــر الشــهيد الشــقاقي وجهــاده املبــارك ال يجــب أن يقــرأ بحرفيتــه فقــط ،بــل بزمنيتــه أيضً ــا .لــذا ،البــد مــن
التعــرف عــن قــرب عــى حركــة الجهــاد اإلســامي ودراســتها يف إطــار نهوضهــا التاريخــي ،ملعرفــة أســباب ومقومــات
وظــروف نشــأتها يف الحركــة اإلســامية والحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،وللوقــوف عــى أهميــة اإلســام أو اإلضافــة التــي
قدمهــا الشــهيد الشــقاقي وحركتــه للنهــوض بواقــع األمــة يف معركتهــا الحضاريــة الشــاملة.
مــا أود أن أســطره هنــا هــو التأكيــد عــى أن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ســيبقى عالمــة فارقــة يف تاريــخ جهــاد
شــعب فلســطني واألمــة ،فحــن أغمــد املناضلــون القدامــى ســيوفهم وامتشــقوا أقــام التواقيــع عــى صكــوك الخيانــة
واالستســام ،كان الشــهيد الشــقاقي ميتطــي صهــوة جــواده ،ويعلــن مجــددا أن الطريــق إىل فلســطني متــر عــر فوهــة
البندقيــة .وحــن كان الصهاينــة يحــارصون الزمــن العــريب كلــه ،فتصبــح األرض والتاريــخ والجغرافيــا والعقيــدة والسياســة
واالقتصــاد واللغــة واإلرادة والضمــر والوجــدان كلهــا مهــددة؛ كان الشــقاقي يخــرق الحصــار الصهيــوين لهي ًبــا وانفجــا ًرا
استشــهاديًا ال يقــاوم .مل يكــن مرشوعــه رحمــه اللــه يســعى ألن يرســل فلســطني إىل العــامل تســتجدي ضمــره النائــم ،بــل
كان يطمــح أن يــأرس العــامل كلــه يف وديــان وشــعاب فلســطني باالنتفاضــة والثــورة.
لقــد اختــار الشــقاقي الشــهادة عــى طريــق األنبيــاء ،وإذا كان رحمــه اللــه يف عيــون إخوانــه ومحبيــه (شــه ًيدا كبدايــة
الطريــق!) فكــم هــي املـرارة يف حلوقهــم ،حــن يرتجــل يف أول الــدرب ،ومرشوعــه ،رغــم دوي انطالقتــه ووهــج حضــوره،
مــازال جني ًنــا ،مل يتجــاوز بالقيــاس إىل مــا كان يف مخيلــة الشــهيد طــور الحلــم؟!
لقــد غادرنــا أبــو إبراهيــم مبكـ ًرا ليســكن قلــوب املاليــن الظامئــة للحريــة .إنــه يســتيقظ كعادتــه كل صبــاح ليحــدد
برنامــج عملنــا اليومــي .لقــد صــار ملــح خبزنــا ونــار مواقدنــا وكلــات مقدمــة يف كراريــس أطفالنــا.
كان الشــهيد القائــد ،رضــوان اللــه عليــه ،بالنســبة لــكل مــن عرفــه عــن قــرب مــن إخوانــه ومحبيــه ،هبــة فلســطني
التــي متــزق حواجــز الزمــن لتدفــع عجلــة التاريــخ إىل األمــام .لقــد علمنــا كيــف ننتــر عــى الواقع املريــر بــكل إحباطاته
الوضعيــة ،عــر األمــل واالنفتــاح عىل املســتقبل بــكل إرشاقاته القرآنيــة .رحم الله أبــا إبراهيم فقد كان بحــق صانع تاريخ.
رحم الله شهيدنا وقائدنا ومعلمنا أبا إبراهيم وجمعنا وإياه يف الفردوس األعىل إن شاء الله».
60

موسوعة شهداء من فلسطين

الفصل اخلامس
أحياء يرزقون
ٌ

شهداء األعوام ()2011 - 2008

الشهيد املجاهد سامي حمدان عبد الرحيم فياض
استشهد قابضً ا عىل سالحه

نــدر أن تقاتــل القــوات الصهيونيــة يف معركــة كبــرة أو صغــرة دون
االســتعانة بســاح جوهــا .كيــف قاتــل ســامي بســاح فــردي بســيط
ســاعتني؟ إنــه اإلميــان بعدالــة الحــق والطمــع يف ثــواب اللــه عــز وجــل
ومــا أعظــم الشــهادة ثوا ًبــا! هني ًئــا لــك الثــواب يــا ســامي الحبيــب!
الميالد والنشأة

)(2008 - 1979

ولــد الشــهيد املجاهــد ســامي حمــدان فيــاض (أبــو حمــدان) يف  7مــارس (آذار) 1979م ببلــدة القـرارة يف محافظــة
خانيونــس ،وفيهــا درس وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي ،ومــن ثــم التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة
إلكــال دراســته إال أن األوضــاع والظــروف االقتصاديــة حالــت دون إكــال دراســته.
تــرىب الشــهيد املجاهــد ســامي وترعــرع يف كنــف أرسة مؤمنــة باللــه وواجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا تتكــون مــن ســبعة
مــن األبنــاء وخمــس مــن البنــات .وكان ترتيبــه الثالــث مــن بــن األبنــاء .استشــهدت أمــه وأخــوه وأختــه وابــن عمــه يف
مجــزرة صهيونيــة بشــعة للغايــة.
صفاته وأخالقه

لقــد ظـ ّـل حــب الشــهادة شــغله الشــاغل وحلمــه الــذي يقــض مضجعــه ،فــكان ال يتــواىن عــن تقديــم يــد العــون
للمجاهديــن مــن مختلــف التنظيــات وهــو مــا زرع محبتــه يف قلــوب الجميــع.
بســا ًما معطــا ًء ،صاد ًقــا ،مداو ًمــا عــى تــاوة القــرآن وأداء الصلــوات الخمــس يف مســجد
وكان شــهيدنا الفــارس ســامي ّ
خالــد بــن الوليــد منــذ نعومــة أظافــره.
مشواره الجهادي

تعـ ّرف شــهيدنا املجاهــد ســامي عــى الخيــار األمــل ،عــى اإلســام املجاهــد الــذي مثلتــه حركــة الجهــاد اإلســامي يف
فلســطني منــذ انطالقتهــا ،وكانــت أوىل نشــاطاته ضمــن صفــوف الحركــة يف العــام 2003م.
وعمــل شــهيدنا الفــارس ســامي يف اللجــان الجامهرييــة التابعــة للحركــة ،وشــارك يف معظــم الفعاليــات واألنشــطة
الحركيــة التــي كانــت تدعــو إليهــا يف كافــة املناســبات.
وبســبب نشــاطه يف صفــوف الحركــة وح ّبــه للعمــل العســكري التحــق شــهيدنا بصفــوف إخوانــه يف رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع العــام 2004م ،وكان ضمــن وحــدة االستشــهاديني.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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وبحســـب مـــا أكـــده مجاهـــدو رسايـــا القـــدس فقـــد شـــارك شـــهيدنا املجاهـــد أبـــو حمـــدان يف العديـــد مـــن
العملي ــات الفدائي ــة وامله ــام الجهادي ــة ،ب ــد ًءا م ــن إط ــاق قذائ ــف اله ــاون والتص ــدي للق ــوات االحتاللي ــة خ ــال
عملي ــات التوغ ــل ،ولي ــس انته ــا ًء برص ــد األه ــداف الصهيوني ــة وتصوي ــر وتوثي ــق بع ــض العملي ــات االستش ــهادية.
وأش ــار املجاه ــد أب ــو إس ــام إىل أن الرغب ــة يف االستش ــهاد ظل ــت الش ــغل الش ــاغل للش ــهيد املق ــدام س ــامي ،وق ــد
زادت تل ــك الرغب ــة بع ــد استش ــهاد صديق ــه املجاه ــد رائ ــف م ــن رساي ــا الق ــدس بنــران ق ــوات االحت ــال قب ــل أق ــل
م ــن ش ــهر م ــن تاري ــخ استش ــهاده.
موعد مع الشهادة

يف صب ــاح ي ــوم الخمي ــس املواف ــق  3يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 2008م كان ش ــهيدنا الف ــارس س ــامي ع ــى موع ــد م ــع
الش ــهادة عندم ــا خ ــرج للتص ــدي للق ــوات الخاص ــة الصهيوني ــة الت ــي كان ــت متواج ــدة بالق ــرب م ــن بيت ــه وخ ــاض
اشــتباكًا ملــدة ســاعتني إال أن طائــرة حربيــة صهيونيــة باغتــت الشــهيد املجاهــد أبــو حمــدان بصــاروخ أدى إىل تناثــر
أش ــائه يف امل ــكان ،وم ــن كرام ــات الش ــهيد أن ــه ظ ــل قابضً ــا ع ــى س ــاحه الكالش ــنكوف بي ــده.
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الشهيد املجاهد بسام عبد ربه موىس أبو مصطفى
دفع دمه رضيبة لصدق انتامئه

برتابــة تتكــرر األعــوام ،وحدهــم الشــهداء مــن يدخلــون عامهــم
الجديــد بثــوب آخــر ،ثــوب مزيــن بطهــارة دمهــم وعبــق ســرتهم.
لينايــر مــن العــام 2008م نكهــة مختلفــة بعــد أن امتــزج برحيــق دم
خــرة أبنــاء فلســطني وداعــب ترابًــا اشــتاق لعطرهــم فغمرهــم .هــي
رسايــا القــدس تقــدم خــرة أبنائهــا فــداء لفلســطني .هــو الشــقاقي
الــذي بــدأ الطريــق وبرهــن صدقــه بدمــه ليســر عــى خطــاه أبنــاء
الجهــاد غــر آبهــن بدنيــا فانيــة ،فوطنهــم يف عقيدتهــم يســتحق أكــر
مــا يعطونــه.

)(2008 - 1977

الميالد والنشأة

يف  23يونيــو (حزيـران) 1977م ولــد الشــهيد املجاهــد بســام عبــد ربــه أبــو مصطفــى (أبــو عبــد الرحمــن) يف مدينــة
خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة بعــد أن ُه ِّجــرت عائلتــه مــن «بــر الســبع» إثــر نكبــة عــام 1948م ،وذاقــت كغريهــا مــن
العائــات الفلســطينية ويــات الهجــرة والحرمــان مــن طهــر األرض.
نشــأ الشــهيد املجاهــد بســام يف عائلــة مكونــة مــن ثالثــة عــر فــر ًدا ربتهــم عــى أخــاق اإلســام وزرعــت فيهــم
حــب الوطــن؛ فشــقيقه الشــهيد املجاهــد جــازي أبــو مصطفــى الــذي اســتبقه بالرحيــل إىل الجنــان.
أنهــى الشــهيد املجاهــد بســام املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث ،ثــم التحــق بالثانويــة ونجح
بتفــوق وآثــر أن يــدرس أصــول الديــن يف الجامعــة اإلســامية لشــدة حبــه لدينــه واعتـزازه بــه ،ثــم تــزوج وأنجــب مــن
األبنــاء أربعــة وعمــل خطاطًــا.
صفاته وأخالقه

ال يعتــم بيــت أنــر بعطــر الشــهداء ،ال يضــج بيــت ســكن بصــوت شــهيد يف حنــن ممتــزج بشــوق ملــن غــاب .بــدأت
زوجــة الشــهيد املجاهــد بســام تســرجع صفاتــه وكأن صوتــه مــازال يســكن أذنهــا وتقــول « :متيــز بصــوت عــذب جــدً ا
يف تــاوة القــرآن فبيتنــا عمــه الهــدوء وســكنته الطأمنينــة مــن صــدى صوتــه وهــو يتلــو فيــه آيــات القــرآن ،كــا أنــه
محافــظ عــى صيــام النوافــل وقـراءة القــرآن حيــث حفــظ خمســة أجـزاء».
اختــرت العــامل وســكنت يف صوتــه ،ثــم تابعــت حديثهــا بابتســامة تــداري دمعــة يف عينهــا تســمعت حديثهــا:
«امتلــك قل ًبــا ودو ًدا جــدً ا مــع جميــع أف ـراد أرستــه وأوالده محبــوب مــن الجميــع واالبتســامة مل تفارقــه».
أوىص الشــهيد املجاهــد بســام زوجتــه بحســن تربيــة أبنائــه وف ًقــا ملــا خططــاه ،وذلــك أن تكــون نشــأة أبنائــه عــى
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ

65

نهــج نشــأته املحمديــة الجهاديــة ،وكــا أن تكــون بــارة بوالدتــه مطيعــة كــا عهدهــا ،وأن تكــون مــن الصابريــن حــن
يُــزف إليهــا خــر استشــهاده.

مشواره الجهادي

الرتبيــة اإلميانيــة التــي نشــأ عليهــا الشــهيد مبثابــة اللبنــة األوىل لتكويــن شــخصيته اإلســامية حيــث أدرك أن طريــق
الجهــاد واملقاومــة يبــدأ بالقــرآن وينتهــي بالشــهادة.
عشــق شــهيدنا الفــارس بســام املقاومــة والتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي بهــدف التحريــر والدفــاع عــن
فارســا يعطــي فلســطني
ديــن اللــه ووطنــه وعــن أمتــه التــي طــال عليهــا الظلــم واالســتبداد ،ثــم قــرر أن يصبــح جنديًــا ً
دمــه فكــرس معظــم وقتــه لهــا مــا بــن مرابــط عــى ثغــور الوطــن وأســد يف ســاحات التدريــب ،لكنــه حــرص عــى كتــان
أعاملــه الجهاديــة مــا حــال دون متكننــا مــن رسدهــا هنــا.
موعد مع الشهادة

رحــل عنــا ،ولســان حالــه يقــول« :بدمــي أســطر قصتــي وجهــادي ،ودليــل صدقــي عــديت وعتــادي ،رشــايش املهــدار
عرســا
يــروي باسـ ًـا للناكصــن حكايــة األمجــاد» .فجــر ذلــك اليــوم املوعــود  7ينايــر (كانــون الثــاين) 2008م حمــل ً
عرســا لبطلــن اشــتاقت إليهــا الجنــة فنادتهــا مــع تكب ـرات الفجــر حيــث اقتحــم الشــهيد املجاهــد بســام
مختل ًفــاً ،
برفقتــه االستشــهادية ميســاء فنونــة معــر بيــت حانــون واشــتبكا مــع قــوات االحتــال املتمركــزة هنــاك ،فأوقعــا العديــد
مــن اإلصابــات يف صفــوف االحتــال وارتقــت روحاهــا الطاهرتــان إىل الســاء لتختــم حيــاة الجهــاد مبســك الشــهادة.

زوج ــة الش ــهيد املجاه ــد بس ــام تحدث ــت بقل ــب صاب ــر ومحتس ــب قائل ــة« :إنن ــي ع ــى العه ــد ،راجي ــة الرحم ــة
لزوج ــي الش ــهيد وأمتن ــى ع ــى الل ــه أن يلهمن ــي الص ــر ع ــى رحيل ــه والق ــدرة ع ــى تربي ــة أبنائ ــه ع ــى م ــا متن ــاه ،إن ــا
لل ــه وإن ــا إلي ــه راجع ــون».
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الشهيد املجاهد فواز عوين فواز فريحات
استشهد ً
مقبل غري مدبر

مــن بيــت لبيــت ،ومــن حــي لحــي ،ومــن بلــدة ألخــرى ،تســر
بنــا قوافــل الشــهداء لنصــول ونجــول يف ربــوع فلســطني التــي ارتــوت
أرضهــا بدمائهــم ،لتزيــن شــوارع فلســطني وأزقــة مخيامتهــا.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1990

يف صيــف يــوم  24أغســطس (آب) 1990م ،مبنــزل بســيط يقــع إىل الــرق مــن بلــدة اليامــون قضــاء جنــن؛ ُرزق
عــوين فريحــات مولــو ًدا جديــد أســاه فــواز عــوين فريحــات إىل جانــب أربعــة إخــوة وثــاث أخــوات.
أنهى شــهيدنا املجاهد فواز الفصل الدرايس األول من الثانوية العامة يف مدرســة اليامون الثانوية للبنني ،و ُعهد مجتهدً ا
يف دراسته؛ لكن ظروف العائلة منعته من إكاملها ،إىل جانب حلُمه بالشهادة يف سبيل الله ً
بدل من شهادة الثانوية العامة.

يذكــر أن عائلــة فريحــات قدمــت شــهيدين يف انتفاضــة األقــى وهــا :الشــهيد املجاهــد غـزال فريحــات مــن كتائــب
شــهداء األقــى والشــهيد املجاهــد ســامر فريحــات مــن رسايــا القــدس.
صفاته وأخالقه

«طبعــه الكــرم ،وشــيمته الرجولــة .ملتــزم مواظــب عــى الصــاة وهــو يف الثانيــة عــرة مــن عمــره .قــارئ لكتــاب
اللــه ويحــب مســاعدة اآلخريــن ،حنــون ويحــب النــاس ويســاعد املســاكني» .بهــذه العبــارات وصفتــه والدتــه وأكملــت:
«فــواز اجتامعــي وبشــوش مــع األطفــال الصغــار مــا جعلــه محبوبًــا لــدى جرياننــا».

مشواره الجهادي

يقــول أحــد أصدقائــه« :بــدأ فــواز مشــواره الجهــادي وعمــره  18ربي ًعــا بـراء قطعــة ســاح عــى حســابه الشــخيص،
واعتــاد أن يخــرج ويالحــق دوريــات االحتــال ليطلــق النــار عليهــا عندمــا تدخــل البلــدة أو تتواجــد يف محيطهــا،
وحــرص عــى العمــل بشــكل رسي حتــى عــن أهلــه ،وانضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي وشــارك يف الكثــر مــن العمليــات الجهاديــة ضــد قــوات االحتــال الصهيــوين».
تقــول والدتــه« :كث ـرًا مــا قــال يل :أريــد أن أنــال الشــهادة يف ســبيل اللــه» ،وتضيــف« :وهــو دائــم الخــروج مــن
املنــزل وال يخــر أحــدً ا بوجهتــه ،وتفاجأنــا بأنــه مطلــوب لقــوات االحتــال».
ويضيــف صديقــه« :عندمــا يستشــهد أي مقــاوم يف أي مــكان يــردد قــول :أريــد االنتقــام منهــم وأفــوز بالشــهادة يف
ســبيل اللــه».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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تــروي لنــا والدتــه« :يف يــوم مــن األيــام عــاد إىل البيــت مصا ًبــا بجــروح بالغــة يف يــده ،وعندمــا ســألته قــال يل
أطلقــت النــار عــى الجيــش يف مــرج ابــن عامــر املحــاذي لبلــدة دبوريــه يف فلســطني املحتلــة والقريــب مــن بلــدة
اليامــون ،ولحقــت بنــا دوريــات الجيــش وأطلقــت علينــا النــار فأصابتنــي».
أمــا والــده فــروي لنــا موق ًفــا مختل ًفــا« :يف أحــد األيــام أوقفنــي جنــود االحتــال عــى حاجــز الجلمــة شــال جنــن
أثنــاء عــوديت مــن العمــل وهــددوين بوقــف الترصيــح وســحبه بحجــة أن أحــد أبنــايئ لديــه مشــاكل مــع الجيــش،
فتفاجــأت وقلــت لهــم أبنــايئ صغــار وال مشــاكل لهــم».
مل ميــض أســبوع ،وأثنــاء عــودة الوالــد مــن العمــل أوقفــه الجيــش وقــال لــه :الترصيــح مســحوب .يقــول شــقيقه« :يف
يــوم مــن األيــام طلبــه جهــاز األمــن الوقــايئ وحقــق معــه يف مقــره يف جنــن ،ويف منتصــف الليــل ،وعنــد الســاعة الثانيــة
فجـ ًرا عــاد إىل املنــزل ،وأخربنــا أنهــم اســتجوبوه عــى حيــازة مســدس».

موعد مع الشهادة

فــاز شــهيدنا املقــاوم فــواز بالشــهادة التــي متناهــا وطلــب مــن أمــه أن تدعــو لــه بنيلهــا .مل يخــرج مــن املنــزل
كعادتــه ولــزم البيــت ،اســتيقظ صبا ًحــا وحلــق رأســه واســتحم .جهــز اإلفطــار لنفســه مــع أخواتــه ،وســاعد أمــه يف
أعــال املنــزل وهــو يبتســم وعينــاه تلمعــان وكأنهــا تقــوالن :اليــوم هــو يومــي األخــر بينكــم .وكأنــه يجهــز نفســه
للســفر .بهــذه الكلــات وصفــت والدتــه صبيحــة يــوم استشــهاده  7ينايــر (كانــون ثــاين) 2008م.

تكمــل والدتــه حديثهــا لنــا« :خــرج ملشــاهدة أحــد أصدقائــه بعــد أن صــى العــر ،وأخــرين أحــد أصدقائــه أنــه
التقــى بــه وقــال لــه :خطيتــي برقبتــك إذا استشــهدت أويص أمــي أال تبــي وال تــرخ وأن يدفنــوين بجانــب قريبــي
غ ـزال فريحــات».
وتابعــت األم الصابــرة« :كنــت أجلــس بدكاننــا الصغــر وينتابنــي شــعور غريــب ،ومتضايقــة مــن ال يشء ،وبعــد
لحظــات ،جــاء أحــد أقــاريب وســألني عــن أبنــايئ وبعدهــا ســألني أيــن فــواز؟ بعدهــا ضاقــت نفــي بشــكل كبــر وتعبــت
وتوجهــت لبيتنــا ورشبــت فنجــان قهــوة ،وفجــأة ومــع دخــول ابــن شــقيق زوجــي أخــرين أن فــواز أصيــب مــن قبــل
الجيــش الصهيــوين».
جــاء نبــأ االستشــهاد وبالفعــل مل تــرخ ومل تبــك ،وحمــدت اللــه .أحــد الرعــاة الذيــن تواجــدوا يف املنطقــة لحظــة
استشــهاده روى لنــا تفاصيــل العمليــة كلهــا« :أخــذ يف البدايــة يطلــق النــار عــى الجيــش الــذي تواجــد يف قريــة برقــن
بجانــب الكنيســة ،ولكــن املواطنــن خرجــوا وطلبــوا منــه االبتعــاد ،ليتوجــه ملنطقــة وادي حســن بــن برقــن واليامــون،
وهنــاك دار اشــتباك بينــه وبــن جنــود االحتــال».
يقــول أحــد رفاقــه« :تقــدم فــواز باتجــاه دوريــة للجيــش وقلــت لــه :تراجــع ،فــرد الشــهيد :ســأطلق الرصاصــة األخــرة
وأعــود ،ليتفاجــأ قبــل إطالقهــا بكمــن للجنــود خلــف أشــجار الزيتــون ،فأطلقــوا عليــه النــار بشــكل عشــوايئ وأصابــوه
بيديــه ،وانفجــرت قطعــة الســاح بيــده ،ومــن ثــم اعتقلــوه وقامــوا بربطــه ومتزيــق مالبســه خو ًفــا مــن وجــود أي
متفجـرات عــى جســمه ،وربطــوه بيديــه يف شــجرة الزيتــون وأعدمــوه بــدم بــارد».
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االستشهادية املجاهدة ميساء منر محمد فنونة
علم .إميان .عطاء

هــي الشــهادة والبطولــة واالصطفــاء الربــاين الخالــص ملــن صــدق
مــا عاهــد اللــه عليــه ،فهنيئــا ملــن جــاد بأغــى مــا ميلــك يف ســبيل
الفــوز بذلــك االصطفــاء والحــرة والخيبــة لــكل مــن ركــن إىل هــذه
الدنيــا .دمــاؤك هــي إذن يــا ميســاء التــي أضــاءت لنــا الطريــق مــن
جديــد لتقــول لنــا إن هــذا الــدرب درب املجاهديــن واالستشــهاديني
هــو األصــوب لتحريــر فلســطني والخلــود يف جنــات النعيــم املقيــم.
)(2008 - 1985
ميســاء فنونــة ونحــن نقــف اليــوم عــى بوابــات مجــدك وفخــرك
وطُهــرك لــك منــا كل االحـرام والوفــاء ،ونعاهــدك بــأن نبقــى األوفيــاء لتلــك الدمــاء واألشــاء التــي تطايــرت يف الســاء
لتؤكــد لــكل التائهــن والحيــارى أن ال خيــار ســوى خيــار الطلقة والشــظية ولحن االنفجــار يف التعامل مع مغتصبــي الديار.
الميالد والنشأة

ولــدت الشــهيدة املجاهــدة ميســاء منــر فنونــة يف مخيــم النصـرات يف  28ديســمرب (كانــون األول) 1985م .وتربــت يف
أرسة كرميــة مل تتمكــن مــن العيــش يف مســقط رأس العائلــة أال وهي بلدة «قطــرة» إذ ُه ّجر أهلها إثر نكبــة العام 1948م.

تعتــر شــهيدتنا املجاهــدة ميســاء هــي البنــت السادســة بــن إخوتهــا ولهــا مــن اإلخــوة ثالثــة ومــن األخــوات أربــع.
درســت املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث يف املخيــم ،ثــم املرحلــة الثانويــة يف مدرســة ممــدوح
صيــدم للبنــات ،ثــم التحقــت بالجامعــة اإلســامية بكالوريــوس تربيــة إنجليزيــة.
تنتمــي شــهيدتنا املجاهــدة ميســاء إىل عائلــة مجاهــدة عرفــت واجبهــا الدينــي والوطنــي حيــث قدمــت ثلــة مــن
الشــهداء األبطــال ،ومنهــم الشــهيد القائــد رائــد فنونــة عضــو املجلــس العســكري لرسايــا القــدس واالستشــهادي عــاد
فنونــة والشــهيد خالــد فنونــة.
صفاتها وأخالقها

شــهيدتنا البــارة ميســاء ملتزمــة بالصــاة وحلقــات العلــم التــي كانــت تحرص عــى حضورها ،وبــارة بوالديهــا وإخوانها
وأخواتهــا حتــى مــع جريانهــا .جمعتهــا عالقة طيبة بزميالتها يف الدراســة ،ومتيــزت بخلق عظيم حيث عدت مثـ ً
ـال للتواضع،
شــجاعة ال تخــاف املــوت وال تخــى يف اللــه لومــة الئــم .لقــد كانت الشــهيدة أحــد األعمدة الرئيســية يف أرستهــا ومحبوبة
مــن الجميــع .وصــارت عضـ ًوا فعـ ً
ـال يف منتــدى املعلم الفلســطيني حيث كانــت تعطي دروس اللغــة االنجليزيــة لألطفال.
قــال والــد الشــهيدة« :تربــت ميســاء يف بيــت وطنــي أبــا عــن جــد ،ويعجبنــي فيهــا الرصاحــة وعــدم النفــاق وحــب
النــاس .إنهــا ممــن يؤثــرون عــى أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة ،كــا أنهــا تحــب الوطــن ،تعلمــت الجــرأة وعــدم
الخــوف والثقــة بالنفــس وعــدم التعصــب األعمــى لألحـزاب ،بــل حــب الوطــن وخدمــة الوطــن فلســطني ثــم فلســطني».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وقالت والدة الشــهيدة« :ميســاء إنســانة محبوبة إلخوانها وأخواتها وجريانها ورفيقاتها .رفيقة بالصغار تســمع كالمي
وكالم والدهــا مطيعــة متفوقــة يف دراســتها ال يســعني إال أن أقــول حســبي الله ونعم الوكيــل وإنا لله وإنا إليــه راجعون».
وقــال شــقيق الشــهيدة« :حــق لفلســطني برجالهــا ونســائها وأطفالهــا أن تفخــر وتعتــز مبــا تقــوم بــه زهــرة مــن
زهراتهــا فــداء للــه ،ثــم للوطــن ويحــق لخنســاوات فلســطني أن يفخــرن مبــا فعلتــه ميســاء وأمثــال ميســاء وهــن كــر
مــن أجــل نــرة اإلســام واملســلمني ورد الضيــم والدفــاع عــن حقوقنــا وعــن ترابنــا املــروي بدمــاء الشــهداء واملصحــوب
بأنــات ورصخــات الثــكاىل واملهدمــة بيوتهــم وال يســعنا إال أن نقــول حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل».
وقالــت شــقيقة الشــهيدة« :ميســاء قالــت لنــا قبــل استشــهادها أحــب أن استشــهد يــوم االثنــن أو الخميــس حيــث
ميــاد النبــي يف هــذا اليــوم وترفــع األعــال يف يــوم الخميــس وأحببــت أن ألقــى اللــه وأنــا صامئــة».
مشوارها الجهادي

تعرفــت شــهيدتنا املجاهــدة ميســاء عــى الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الجامعــة
فكانــت مثـ ً
ـال لاللت ـزام يف النشــاط الطــايب يف الجامعــة.

استشــهاد القائــد رائــد فنونــة كان لــه أثــر كبــر عــى الشــهيدة املجاهــدة ميســاء فهــو ابــن عمتهــا وابــن خالهــا
فــا كان منهــا إال أن أرصت عــى االنتقــام للــه ولــكل الشــهداء؛ فقــد تربــت يف أرسة فاضلــة وكان األثــر الكبــر لوالدهــا
الفاضــل الــذي علمهــا حــب الوطــن والفــداء مــن أجــل اللــه.
موعد مع الشهادة

قامــت الشــهيدة املجاهــدة ميســاء قبــل تنفيــذ العمليــة بتوديع والديهــا وإخوانهــا وأخواتهــا وجريانها جمي ًعــا وطلبت
مــن الجميــع مســامحتها والدعــاء لهــا ،صلت الفجــر ثم صلت أربع ركعــات لوجه الله تعــاىل وخرجت إىل لقــاء الله صامئة.

عقب جرمية اغتيال الشــهيد القائد رائد فنونة ثارت نار االنتقام يف نفس االستشــهادية ميســاء حيث مر رشيط الجرائم
واملجــازر التــي ارتكبهــا العــدو املجــرم يف مخيلتهــا وبــدأت تســعى بــكل مــا أوتيت من قــوة يف ســبيل تحقيق ذلــك الحلم
الــذي راودهــا طويـ ًـا ،وبالفعــل متكنــت من الحصــول عىل موافقــة بتنفيذ عملية استشــهادية مشــركة بتكليــف من قيادة
رسايــا القــدس الجهــاز العســكري لحركة الجهاد اإلســامي يف فلســطني حيث تم التنفيــذ يف  7يناير (كانون الثــاين) 2008م.
ويف تفاصيــل العمليــة فقــد توجهــت االستشــهادية ميســاء فنونــة وهــي صامئــة برفقــة الشــهيد املجاهــد بســام أبــو
مصطفــى مــن رسايــا القــدس مبحافظــة خانيونــس إىل منطقــة املحــررات يف شــال قطــاع غــزة بالقــرب مــن معــر بيــت
حانــون ،وعنــد اقرتابهــا مــن الهــدف املحــدد رشعــا بإطــاق النــار باتجــاه جنــود االحتــال املتواجديــن يف املــكان حيــث
دار اشــتباك عنيــف بينهــا وبــن الجنــود مــا أدى إىل استشــهادهام قبــل أن يتمكنــا مــن تفجــر األحزمــة الناســفة التــي
كانــا يحمالنهــا عــى جســديهام الطاهريــن.
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الشهيد املجاهد وليد أنيس يوسف عبيد (عبيدي)
شهم امليدان يفتح النار عىل رؤوس الصهاينة

االعتــداء الوحــي عليــه ومـرارة االعتقــال تــركا يف نفســه آثـ ًرا كبـ ًرا
األمــر الــذي دفعــه للخــروج مــن خلــف القضبــان أســدً ا هصــو ًرا يــزأر
مزلـ ً
ـزل الصهاينــة حولــه ،ومل تثنــه كل محــاوالت قمعــه عــن مشــوار
الجهــاد .إنــه الشــهيد الفــارس وليــد عبيــد الــذي اشــتعل ثــورة يف مخيم
جنــن ضــد اليهــود ،وســار يف طريــق اللــه ملب ًيــا دعــوة الجهــاد ضــد
أعــداء اإلســام.

)(2008 - 1962

الميالد والنشأة

يف  19أكتوبــر (ترشيــن األول) 1962م ولــد الشــهيد املجاهــد وليــد أنيــس عبيــد (أبــو القســام) فنشــأ يف كنــف عائلتــه
الفلســطينية داخــل بلــدة برقــن ،تتكــون أرستــه مــن األب املتــوىف واألم ولــه أيضً ــا أربعــة أشــقاء وســت شــقيقات .تلقــى
تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس برقــن ،لكنــه مل يكمــل تعليمــه الثانــوي بســبب الظــروف الصعبــة التــي عاشــتها
عائلتــه ،وعمــل يف األرايض املحتلــة عــام 1948م.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد أبــو القســام مــن فتــاة صالحــة رزقــه اللــه منهــا خمســة أبنــاء حــرص عــى تربيتهــم عــى
منهــاج القــرآن.
صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد وليــد أنــه طيــب القلــب حنــون عــى صغــاره ،عطــوف عــى والديــه ،وأنــه نعــم االبــن
املطيــع والبــار .تقــول أرستــه إنــه أحــب مســاعدة اآلخريــن ومعاونتهــم عــى قضــاء حوائجهــم ،فضـ ًـا عــن أنــه كافــح
مــن أجــل توفــر لقمــة عيــش أبنائــه .تــزوج الشــهيد ورزق خمســة أبنــاء :أربــع بنــات وابــن هــو القســام أكــر أبنائــه،
وتعرضــت زوجتــه لالعتقــال خــال مالحقتــه.

مشواره الجهادي

انضــم الشــهيد املجاهــد أبــو القســام إىل صفــوف املقاومــة ضــد االحتــال ،وقــد ذاق ويــات االعتقــال؛ فقــد اعتقــل
يف العــام 1983م بتهمــة تهريــب ســاح للمطلوبــن وقــى خلــف القضبــان الصهيونيــة ثالثــة أعــوام ونص ًفــا ،وتعــرض
خــال هــذا االعتقــال لتعذيــب وحــي تــرك آثــاره يف النفــس أكــر مــن الجســد.

يُســجل للشــهيد املجاهــد أبــو القســام الــدور اللوجســتي يف عمليــة بــاب املغاربــة يف القــدس املحتلــة يف العــام
1986م برفقــة ثلــة مــن املجاهديــن حيــث أدت العمليــة إىل مقتــل وإصابــة  80جنديًــا صهيون ًيــا مــن لــواء «جفعــايت».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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أعيــد اعتقالــه خــال االنتفاضــة األوىل فتبلــور يف ذهنــه فكــر الجهــاد اإلســامي بتعرفــه عــى قيــادات الحركــة
داخــل األرس وتعلــم عــى أيديهــم معــاين الصمــود والتحــدي ،وخــال انتفاضــة األقــى ســجن يف أقبيــة ســجون الســلطة
الفلســطينية.
تعــد التجربــة االعتقاليــة للشــهيد املجاهــد أبــو القســام يف ســجون الســلطة محــو ًرا غــر حياتــه وجعــل بوصلتــه
تتحــول إىل العمــل العســكري حتــى متكــن مــن الهــرب مــن ســجن جنيــد قبــل قصفــه مــن قبــل الطائـرات الصهيونيــة
برفقــة الشــهيد املجاهــد محمــود طوالبــة والشــهيد املجاهــد أميــن رضاغمــة والشــهيد املجاهــد محمــد العانينــي ،وقــد
استشــهدوا جمي ًعــا الح ًقــا.
أرشف الشــهيد املجاهــد أبــو القســام برفقــة عــدد مــن الشــهداء عــى العديــد مــن العمليــات االستشــهادية .كــا لــه
الــرف بأنــه أول مــن أرشف عــى تصنيــع صواريــخ محليــة بالضفــة املحتلــة برفقــة الشــهيد القائــد حســام ج ـرادات
حيــث متكنــت الرسايــا مــن تصنيــع صــاروخ يف عــام 2005م ،وأطلقتــه باتجــاه مســتوطنة زابــد مبحافظــة جنــن باالشـراك
مــع كتائــب األقــى.
موعد مع الشهادة

استشــهد الشــهيد املجاهــد وليــد عبيــد خــال اشــتباك مســلح مــع قــوات االحتــال الصهيــوين ،وقــال شــهود عيــان إن
أكــر مــن  60آليــة عســكرية صهيونيــة شــنت هجو ًمــا واســع النطــاق فجــر  16ينايــر (كانــون الثــاين) 2008م عــى بلــدة
قباطيــة حــارصت خاللــه األحيــاء وأغلقــت الطرقــات وتركــزت يف محيــط جبــل الدامــوين غــرب البلــدة.

اســتطاعت قــوات االحتــال محــارصة الشــهيد املجاهــد أبــو القســام ،لكنــه رفــض االستســام واشــتبك معهــا ،وهاجــم
الجنــود حتــى لفــظ أنفاســه األخــرة إثــر إصابتــه بعــدة أعــرة ناريــة.
ترج ــل الش ــهيد املجاه ــد أب ــو القس ــام ع ــن صه ــوة ج ــواده مقب ـ ًـا غ ــر مدب ــر ليؤك ــد م ــن جدي ــد أن دم ــاء الش ــهيد
تحي ــي املالي ــن ،وأن ه ــذه الدم ــاء الطاه ــرة ل ــن تثنين ــا ع ــن مواصل ــة خي ــار املقاوم ــة والجه ــاد حت ــى تحري ــر كام ــل
ت ـراب فلس ــطني.
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الشهيد املجاهد رعد شحدة محمد أبو فول
صار رعدً ا قاصفًا عىل العدو

هنــا شــال قطــاع غــزة ،وعــى ترابــه املخضــب بدمــاء شــهدائه
األطهــار تكــر اإلرادة فيــه يو ًمــا بعــد يــوم ،وتتجــى التضحيــات يف
أبهــى صورهــا ،وتكتــب أشــجار الزيتــون حكايــة األرض بحــروف مــن
نــور ،وتــرخ جــدران بيوتــه العتيقــة بالغضــب يف وجــه املســتبدين
الظاملــن.
)(2008 - 1979

الميالد والنشأة

يف أحــد بيــوت منطقــة الســاطني شــال قطــاع غــزة التــي أرســلت لهــا شــمس الحريــة ضياءهــا بــكل قــوة ،لتعانقهــا
وتختلــط ألوانهــا باللــون الذهبــي ،ســمع رصاخ طفــل يف املهــد تزامــن مــع زغاريــد الفرحــة بقــدوم فــارس جديــد هــو
الشــهيد املجاهــد رعــد شــحدة أبــو فــول (أبــو نعيــم) يف  17أكتوبــر (ترشيــن األول) عــام 1979م ،أطلــق عليــه والــداه
اســم رعــد ،ليصبــح رعــدً ا قاص ًفــا عــى القتلــة واملجرمــن ومحتــي األرض ومســتبيحي املقدســات والديــار.
را وظلـ ًـا
يف أرسة مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل بلــدة «حاممــة» املحتلــة منــذ العــام 1948م التــي ُه ِّجــر أهلهــا ق ـ ً
وعدوانًــا مــن قبــل الصهاينــة الجبنــاء ،تبــدأ فصــول حكايــة جديــدة هنــا يف مخيــات الالجئــن .تــزوج شــهيدنا املجاهــد
رعــد مــن فتــاة صابــرة أنجــب منهــا أربعــة أبنــاء حــرص عــى أن يــزرع يف قلوبهــم حــب فلســطني.
منــذ أن كان طفـ ًـا صغ ـرًا يداعــب رمــال بيتــه ،عشــق ت ـراب وطنــه وســاءه وأشــجاره ومآذنــه ،وألــف أن يــرى
املجاهديــن امللثمــن ينطلقــون مــن بــن األزقــة حاملــن أســلحتهم الطاهــرة ،فتمنــى أن يكــر رسي ًعــا ويصبــح مثلهــم
ليقــارع االحتــال الصهيــوين وينتقــم مــن قتلــة أطفــال الشــعب الفلســطيني.
صفاته وأخالقه

يف مســجد الخنســاء بــدأ شــهيدنا املقــدام رعــد مرحلــة االلتـزام بالعمــل الدعــوي ،حافــظ عــى الصلــوات الخمــس يف
املســجد ،وخاصــة صــاة الفجــر ،باإلضافــة إىل التزامــه بحلقــات الذكــر والقــرآن الكريــم ،والنــدوات واملسـرات الجهاديــة
التــي خرجــت لتشــيع جثامــن الشــهداء ودعمــت املقاومــة.
مشواره الجهادي

جــاء اليــوم املنتظــر ،وبعــد إلحــاح شــديد عــى إخوانــه يف القيــادة العســكرية ،وافقــوا عــى انضــام الشــهيد املجاهــد
رعــد إىل الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي رسايــا القــدس لتبــدأ رحلــة البندقيــة والجهــاد يف ســبيل اللــه ،وذلــك
يف العام 2000م.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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تلقــى الشــهيد املجاهــد رعــد العديــد مــن الــدورات العســكرية واإلميانيــة التــي أهلتــه ألن يكــون جند ًيــا صل ًبــا ال
يعــرف الخــوف واللــن يف مواجهــة األعــداء ،حتــى أضحــى جند ًيــا مقاتـ ًـا ملتز ًمــا بأوامــر قيادتــه العســكرية التــي وصفتــه
بالصنديــد .وربطتــه عالقــات محبــة وإخــوة مــع الشــهيد املجاهــد عدنــان بســتان والشــهيد املجاهــد كريــم الدحــدوح.
انضــم شــهيدنا املقــدام رعــد إىل وحــدة املرابطــن يف بدايــة مشــواره الجهــادي لريبــض كاألســد عــى ثغــر مــن ثغــور
شــال قطــاع غــزة ،ليكــون العــن الســاهرة عــى حاميــة أبنــاء القطــاع ،ولســان حالــه يقــول« :أيهــا الصهاينــة لــن متــروا
إال عــى أجســادنا!».
بعــد أن رأى فيــه إخوانــه املجاهــد املقاتــل الصنديــد صاحــب األخــاق العاليــة رشــحوه لالنضــام إىل الوحــدة
الصاروخيــة لرسايــا القــدس ليــدك حصــون بنــي صهيــون بــا رحمــة ،ويرســل لهــم رســائل املــوت الــزؤام بصواريــخ
القــدس والج ـراد وقذائــف الهــاون لتحلــق يف ســاء بالدنــا املحتلــة وهــي ترعــد رعــدً ا يف قلــوب الصهاينــة الجبنــاء،
وتجربهــم عــى النــزول إىل الــرف الصحــي خوفًــا ورع ًبــا ،بفضــل اللــه ،بأيــدي املجاهديــن األبــرار.
موعد مع الشهادة

لــكل أجــل كتــاب ،والبــد للحظــة الــوداع أن تــأيت ولــو طالــت بهــا الدنيــا ،ففــي  17ينايــر (كانــون الثــاين) 2008م،
ودع شــهيدنا الفــارس رعــد زوجتــه وأطفالــه ،ومل يكــن يعلــم أنــه الــوداع األخــر.

أقدمــت الطائـرات الصهيونيــة عــى اســتهداف ســيارته وهــو عائــد مــن الســوق لتفيــض روحــه الطاهــرة إىل بارئهــا،
وتبــدأ فصــول حكايــة جديــدة عنوانهــا «جنــات ونهــر يف مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر» مــع األنبيــاء والصديقــن
والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا ،نحســبه كذلــك وال نــزيك عــى اللــه أحــدً ا .وبذلــك تطــوى صفحــة مــن صفحــات الجهــاد
واالستشــهاد بعــد بــاع طويــل يف قتــال الصهاينــة بــكل قــوة ورشاســة ،لكــن كلامتــه وأفعالــه مل تُطـ َو مــن صــدور إخوانــه
املجاهديــن الذيــن جســد برحيلــه قــدوة لهــم يف شــتى مياديــن املقاومــة.
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الشهيد املجاهد مراد إبراهيم أحمد باشا
رجل بجيش

ـات.
ـم يف أحشــائه ذاكَ الرفـ ْ
أنْ ِعــم بق ـ ٍر قــد تع َّطــر جو ُفــه ،إ ْذ ضـ َّ
آن األوان يــا شــهيدنا لراح ـ ٍة يف صحب ـ ِة املختــار والغــر الدعــا ْة .هني ًئــا
لشــهيدنا املقاتــل م ـراد شــهادة صنعــت مجــدً ا مدو ًيــا ،ولفظــت كل
الخائنــن الذيــن ظنــوا أنهــم بتفتيــت جمجمتــه يقضــون عــى فكــر
الجهــاد الــذي زرعــه يف جيــل حركتــه اإلســامية ،التــي ربــت أبناءهــا
عــى أن املجــد ال يصنعــه إال الــدم.

)(2008 - 1983

الميالد والنشأة

أطــل يــوم جديــد عــى طولكــرم مبيــاد فــارس للجهــاد اإلســامي يســمى الشــهيد املجاهــد م ـراد إبراهيــم باشــا
بتاريــخ  2ديســمرب (كانــون األول) 1983م ،حيــث نشــأ وســط أرسة ملتزمــة ربتــه عــى الديــن اإلســامي الحنيــف واتبــاع
ســنة املصطفــى .
تلقــى شــهيدنا املجاهــد مـراد تعليمــه يف مــدارس قريــة ذنابــة قضــاء طولكــرم بالضفــة الغربيــة إىل أن بلــغ الفصــل
الثــاين اإلعــدادي ،والح ًقــا غــادر مقاعــد الدراســة متج ًهــا إىل العمــل يف املجــال الزراعــي حيــث يســاعد ذويــه يف زراعــة
الخـراوات.
عــرف عــن الشــهيد املجاهــد م ـراد أنــه يهــوى ركــوب الخيــل انطال ًقــا مــن« :علمــوا أوالدكــم الســباحة والرمايــة
وركــوب الخيــل» ،واتصــف بالشــجاعة والقــوة.
صفاته وأخالقه

اتصــف شــهيدنا الفــارس مـراد وهــو االبــن الســادس يف أرستــه بالهــدوء والتديــن منــذ صغــره ليصبــح لقبــه الشــيخ.
تقــول أرستــه إنــه مل يقبــل الظلــم والخطــأ ،وامتــاز رحمــه اللــه بــروح مرحــة.

ُعــرف عــن شــهيدنا املقــدام مـراد أنــه مثــال رفيــع يف األدب واألخــاق ،ومييــل إىل التآلــف االجتامعــي مــع اآلخريــن،
ومتتــع بعالقــات واســعة مــع الوســط املحيــط بــه مــن أقــارب وجـران وأصدقــاء.
مشواره الجهادي

يقــول أرشف شــقيق الشــهيد املجاهــد مـراد إنــه مولــع بالشــهادة يف ســبيل اللــه ،وحــرص عــى مقاومــة االحتــال يف
زمــن انتفاضــة الحجــارة ،وشــارك أبنــاء جيلــه يف املواجهــات التــي رشــقوا خاللهــا االحتــال بالحجــارة وقنابــل املولوتــوف.
انضــم شــهيدنا الفــارس مــراد إىل صــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مطلــع انتفاضــة األقــى 2000م ،وكان مــن
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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الناشــطني يف املجــال الدعــوي ،وانتقــل فيــا بعــد إىل النشــاط العســكري عــر االنضــواء تحــت لــواء رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
عــى إثــر اشــتباكه املســتمر مــع قــوات االحتــال تعــرض للمالحقــة واملطــاردة الســيام بعــد أن متكــن مــن قتــل ثالثــة
جنــود صهاينــة عــام 2005م ،وأصبــح أحــد قــادة رسايــا القــدس بعــد أن تعــرف عليــه الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي يف
صيــدا بطولكــرم.
يقــول رفــاق درب الشــهيد املجاهــد مـراد إنــه قــام بتنفيــذ العديــد مــن العمليــات العســكرية ،كيــف ال وهــو الــذي
تــرىب وســط أرسة مجاهــدة ،وأربعــة مــن أشــقائه تعرضــوا لالعتقــال ومنهــم مــن ال زال يقبــع خلــف قضبــان االحتــال،
وهــو مــا جعلــه طريــد الجبــال واألح ـراش إىل أن جــاءت لحظــة االلتقــاء مبحمــد صــى اللــه عليــه وصحبــه وأصدقائــه
الشــهداء بعــد قصــف املنــزل عليــه بالكامــل وتصفيتــه حتــى الشــهادة.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  21ينايــر (كانــون الثــاين) 2008م اغتيــل الشــهيد املقــاوم م ـراد بعــد أن قامــت قــوات الجيــش مبحــارصة
منزلــه الســاعة الثانيــة ليـ ًـا بأكــر مــن  15آليــة عســكرية وجرافــات .ونــادى عليــه أفـراد الجيــش عــر مكـرات الصــوت
يدعونــه لالستســام ،لكــن لغــة الرصــاص بــدت أحــب إىل الشــهيد املجاهــد مـراد مــا يقولــون.

يقــول شــهود عيــان إن اشــتباكًا عني ًفــا دار بــن الشــهيد الفــارس م ـراد وقــوات الجيــش ،واســتمرت املواجهــة حتــى
الســاعة الثامنــة صبا ًحــا ،ومتكــن شــهيدنا املجاهــد م ـراد مــن إصابــة أحــد الجنــود إصابــة مبــارشة .وقتئــذ جــن جنــون
الصهاينــة الذيــن مل يتمكنــوا مــن إلقــاء القبــض عليــه أو محاولــة اقتحــام البيــت الــذي يتحصــن فيــه حتــى بعــد تجريــف
جــزء منــه ،لكنهــم اســتخدموا حيلتهــم الغــادرة حيــث قامــوا بإدخــال رجــل آيل إىل البيــت قــام بإطــاق النــار عــى
الشــهيد املجاهــد م ـراد مــا أدى إىل استشــهاده ،وقــام الجيــش بعدهــا بقصــف البيــت فــوق جثتــه الطاهــرة .وعــرف
الح ًقــا أن قــوات االحتــال قامــت بتجريــف منــازل أشــقاء الشــهيد املجاهــد م ـراد الثالثــة.
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الشهيد املجاهد محمود يوسف عبد الغندور
فارس من فرسان الوحدة الصاروخية

كــم هــو مــؤمل أن نتحــدث نحــن األحيــاء عــن عظمــة الشــهداء!
ففــي كل يــوم نرصــد حيــاة شــمعة مــن شــموع هــذا الوطــن ،شــموع
اشــتعلت لتــيء الطريــق نحــو فلســطني كل فلســطني .فكــم أنــت
عظيمــة يــا فلســطني بتضحيــات أبنائــك التــي مل تتوقــف رغــم كل
األزمــات واملراهنــات واملناكفــات والتحديــات! بقيــت يــا فلســطني
حــارضة بقــوة يف كل املياديــن بفضــل عطــاء أبنائــك املتواصــل.

)(2008 - 1989

الميالد والنشأة

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــود يوس ــف الغن ــدور (أب ــو حم ــزة) يف ح ــي الصفط ــاوي الصام ــد ش ــال مدين ــة غ ــزة
يف  9نوفم ــر (ترشي ــن الث ــاين) 1989م.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد أبــو حمــزة يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه تعــود جذورهــا إىل بلــدة «يافــا» التــي هجــرت منهــا
عــام 1948م كباقــي األرس الفلســطينية بفعــل العصابــات الصهيونيــة .تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد محمــود مــن اثنــي
عــر فــر ًدا ،وترتيبــه الســادس بــن إخوتــه.
تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــود الغنــدور تعليمــه يف مــدارس شــال غــزة ،فحصــل عــى االبتدائيــة مــن مدرســة
ســعد بــن أيب وقــاص واإلعداديــة مــن مدرســة أســامة بــن زيــد ،والثانويــة مــن مدرســة عثــان بــن عفــان ،ومــن ثــم
التحــق الشــهيد بجامعــة األزهــر ليواصــل تعليمــه الجامعــي يف كليــة الرتبيــة تخصــص مــواد اجتامعيــة.
صفاته وأخالقه

ارتبــط شــهيدنا املجاهــد أبــو حمــزة بعالقــات ممتــازة مــع أرستــه ،فأحــب الجميــع ،وحــرص عــى الصلــوات الخمــس
يف مســجد «طــه» مبنطقــة حــي التــوام خاصــة صــاة الفجــر .وأكــر مــن قـراءة القــرآن ،كــا حــرص عــى صــوم النوافــل
وأداء الطاعــات وزيــارة األرحــام .اتصــف بالكــرم والجــود وحــب البــذل والتضحيــة يف ســبيل اللــه ،وعــرف بــا ًرا بوالديــه
شــديد الحــرص عــى طاعتهــا وأوىص إخوتــه بذلــك.

متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــود بطيبــة القلــب واالبتســامة التــي مل تفــارق شــفتيه ،مل يعــرف الحقــد والكراهيــة
يتمنــى الخــر للجميــع ،عــاش زاهــدً ا يف الدنيــا وكأنــه الشــهيد الحــي الــذي ينتظــر لحظــة لقــاء ربــه.
مشواره الجهادي

شــب شــهيدنا املجاهــد أبــو حمــزة عــى حــب اللــه والوطــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة ،فمنــذ نعومــة أظافــره حــرص
عــى املشــاركة يف تشــييع الشــهداء واملشــاركة يف الفعاليــات املختلفــة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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ارتبـــط حضـــور شـــهيدنا بالحركـــة الطالبيـــة الجهاديـــة (الرابطـــة اإلســـامية) حيـــث عمـــل يف أطرهـــا .ولـــه دور
الب ــارز يف أغل ــب أنش ــطتها حت ــى ي ــوم استش ــهاده حي ــث ُع ــرف بجه ــده الط ــايب الب ــارز يف جامع ــة األزه ــر والتزام ــه
ب ــكل مف ــردات العم ــل الثقافي ــة واالجتامعي ــة ،ك ــا أن ــه ش ــديد التعل ــق بالش ــهيد املجاه ــد االستش ــهادي موف ــق
األع ــرج حي ــث تتلم ــذ ع ــى يدي ــه.
انضــم شــهيدنا املجاهــد محمــود إىل الخيــار الــذي رآه أصــوب خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي ،ثــم التحــق أبــو حمــزة
يف صفــوف رسايــا القــدس وصــار أحــد فرســان الوحــدة الصاروخيــة يف شــال قطــاع غــزة .شــارك يف التصــدي للقــوات
الصهيونيــة أثنــاء اجتياحهــا ملدننــا وقرانــا الفلســطينية ،وتــرك بصمــة جليــة يف العديــد مــن عمليــات إطــاق قذائــف
الهــاون والصواريــخ عــى مغتصبــة «ســديروت» و «عســقالن».
أوىص ش ــهيدنا الف ــارس أب ــو حم ــزة ب ــأن يدف ــن ح ــال استش ــهاده يف املق ــرة القريب ــة م ــن موق ــع رباط ــه حت ــى
يأن ــس باملرابط ــن.
ت ــدرب ش ــهيدنا املق ــاوم محم ــود ع ــى ي ــد الش ــهيد القائ ــد رائ ــد فنون ــة ،وق ــد أتق ــن الف ــارس آن ــذاك عملي ــة
القنــص وإطــاق النــار وإطــاق قذائــف ( )R.B.Gبرباعــة ملحوظــة وحصــل عــى شــهادة تفــوق يف إحــدى الــدورات
العس ــكرية الت ــي تلقاه ــا.
ربــط شــهيدنا املجاهــد محمــود عالقــات طيبــة مــع االستشــهادي محمــد السكســك والشــهيد املجاهــد عبــد العزيــز
الحلــو والشــهيد املجاهــد زكريــا التــر والشــهيد املجاهــد حســام حــرب أفـراد الوحــدة الصاروخيــة.
موعد مع الشهادة

يف ليلــة األحــد  20ينايــر (كانــون الثــاين) 2008م ،خــرج شــهيدنا املقــاوم أبــو حمــزة برفقــة إخوانــه املجاهديــن
إلطــاق الصواريــخ عــى البلــدات واملغتصبــات الصهيونيــة ر ًدا عــى جرائــم االحتــال بحــق أبنــاء شــعبنا ،ولكــن إرادة
اللــه كانــت هــي الغالبــة حــن كشــفت طائـرات الغــدر الصهيونيــة املجموعــة وأطلقــت صاروخــن تجاههــا مــا أدى إىل
إصابــة شــهيدنا الفــارس محمــود بجــروح حرجــة نُقــل عــى إثرهــا إىل املستشــفي لتلقــي العــاج ومتكنــت باقــي أفـراد
املجموعــة مــن النجــاة ســاملني ،وبعــد يومــن مــن إصابتــه ارتقــى شــهيدنا الفــارس محمــود إىل العــا يف  22ينايــر (كانــون
الثــاين) 2008م ليالقــي ربــه شــهيدً ا بــإذن اللــه بعــد أن جــاد بروحــه ودمــه يف ســبيل اللــه.
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الشهيد املجاهد أحمد صادق حسن أبو زيد كميل
مل يفكر بيش قط سوى الجهاد واملقاومة

ذات مــرة ســئل شــهيدنا عــن أبنائــه ومــن ســيبقى لهــم مــن بعــده
فأجــاب بــأن لهــم ربًــا يحفظهــم .هــي العقيــدة الراســخة يف عقــول
أبنــاء رسايــا القــدس الذيــن عمــرت قلوبهــم بالقــرآن وحملــوا بنادقهــم
وأقســموا أن ال تســقط إىل أن يأخــذ اللــه األمانــة.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1974

ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد صــادق أبــو زيــد كميــل (أبــو صــادق) بتاريــخ  27ينايــر (كانــون الثــاين) 1974م يف بلــدة
قباطيــة بجنــن ألرسة مجاهــدة أرضعــت أبناءهــا حــب اإلســام والتضحيــة فداء لفلســطني.
عــاش شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف أرسة متواضعــة .والــده وأمــه متوفيــان ،ولــه أربعــة أشــقاء تــوىف أكربهــم ،والثــاين
أبعــده االحتــال ومنعــه مــن دخــول فلســطني ،أمــا الثالــث والرابــع فهــا يســكنان بجــوار منــزل الشــهيد.
تلقــى شــهدينا املجاهــد أحمــد تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس البلــدة ،ثــم تــرك الدراســة وبــدأ
يبحــث عــن عمــل يعــول بــه نفســه وأرستــه .تــزوج شــهيدنا املجاهــد مــن فتــاة صابــرة أنجــب منهــا ثالثــة أطفــال:
صــادق وب ـراء ومحمــود ،وقــد أوىص زوجتــه برتبيتهــم عــى منهــاج اإلســام.
صفاته وأخالقه

زوجتــه الصابــرة تتحــدث عنــه« :أبــو صــادق مجاهــد عشــق هــذا الــدرب وأنــا ال أســتطيع أن أتحــدث عنــه فحياتــه
يصعــب اختصارهــا يف كلــات بســيطة والحمــد للــه رب العاملــن عــى كل يشء».
وأضافــت الزوجــة املكلومــة« :عــاش زوجــي بــن عائلــة أحبهــا كث ـ ًرا متوســطة الحــال والحمــد للــه كل مــن عــاش
معــه أحبــه وكل مــن ســار معــه أحــب روحــه الطاهــرة».

مشواره الجهادي

عشــق شــهيدنا املقــدام أبــو صــادق فكــر الجهــاد الــذي وضعــه الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي وانضــم إىل صفــوف
الحركــة بدايــة العــام 2005م مــع اإلخــوة جهــاد وأرشــد كميــل ونهــاد أبــو غانــم ،حــرص عــى إخفــاء نفســه والحفــاظ
عــى الرسيــة التامــة حتــى يســتطيع أن ينجــز مهامــه العســكرية ضــد العــدو الغاصــب.
التحــق شــهيدنا املجاهــد أحمــد بالعمــل العســكري يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي مــع األخ الشــهيد املجاهــد بــال كميــل الــذي كان مطلوبًــا لقــوات االحتــال آنــذاك.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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خــاض شــهيدنا املقــدام أبــو صــادق العديــد مــن االشــتباكات يف قباطيــة وجنــن مــع إخوانــه يف رسايــا القــدس
وأصيــب يف إحداهــا الضابــط الصهيــوين املســئول عــن الجرائــم التــي ترتكــب بحــق أهــل البلــدة.
شــارك شــهيدنا الفــارس أحمــد يف زرع العديــد مــن العبــوات الناســفة يف أزقــة قباطيــة ،ويحــزن كثـ ًرا حينــا تنفجــر
إحداهــا دون أن تلحــق الــرر بالعــدو.
موعد مع الشهادة

تع ــرض ش ــهيدنا املجاه ــد أحم ــد لكم ــن م ــن ق ــوات االحت ــال ه ــو ورفيق ــه الش ــهيد املجاه ــد ع ــار زكارن ــة يف
 4فرباي ــر (ش ــباط) 2008م ،فخاض ــا اش ــتباكًا عني ًف ــا م ــع الجن ــود الصهاين ــة أس ــفر ع ــن استش ــهادهام .فق ــد حان ــت
لحظ ــة الرحي ــل وب ــدت مالم ــح الش ــهادة يف ملحم ــة بطولي ــة لتحتض ــن الس ــاء روحيه ــا الزكيت ــن وق ــى ش ــهيدنا
املقــدام أبــو الصــادق يف ســبيل مــا عشــق وأحــب ،فقــد أحــب الجهــاد وبــذل فيــه لحظــات عمــره وعشــق الشــهادة
وتكلل ــت وروح ــه الطاه ــرة به ــا.
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الشهيد املجاهد عامر عبد الرحيم ذيب زكارنة
عانق رفيق دربه واستشهدا جن ًبا إىل جنب

مــن بيــت آلخــر تنقلنــا للوصــول إىل بيتــه ،ومــن شــخص إىل آخــر
حتــى وصلنــا ،فوجدنــا صــورة كبــرة تُزيــن بــاب املنــزل وأزقــة الحــي.
عــى ميــن مدخــل البيــت توجــد غرفــة صغــرة تتجمــع بهــا مذكراتــه
وصــوره وكتبــه ومالبســه .ويف كل خطــوة نخطوهــا داخــل املنــزل
نشــاهد صــورة متــأ تلــك الجــدران تزينهــا حــروف اســمه التــي تــرق
مــن نــور منقوشــة مبــاء الذهــب.

)(2008 - 1989

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــار عبــد الرحيــم زكارنــة يــوم  2أبريــل (نيســان) 1989م يف بلــدة قباطيــة بجنــن ،درس
الثانويــة العامــة ومل يكملهــا لرغبتــه يف تعلــم مهنــة يتكســب منهــا ،وأراد أن يفتــح محـ ًـا لصيانــة األجهــزة الخلويــة.
عمــل إىل جانــب والــده يف البنــاء منــذ صغــره ليعيــل أرستــه املكونــة مــن الوالديــن وأحــد عــر شــقيقًا وتســع شــقيقات.
فتــح لــه والــده محـ ًـا لصيانــة األجهــزة الخلويــة ،واعتــاد أن يقــول لوالــده« :ســأرد لــك املبلــغ بعــد التقــدم يف املحــل
إن شــاء اللــه» ،لكــن املــوت عاجلــه فلــم يســتطع ذلــك.

صفاته وأخالقه

يصفــه الحــاج عبــد الرحيــم ودموعــه تــذرف« :حــرص عــى العمــل يف صفــوف املقاومــة ،اســتقل يف غرفــة خاصــة بــه
ببيتنــا .اجتامعــي بــن أصدقائــه ولــه مجموعــة خاصــة بــه مــن األصدقــاء ،يؤمــن بالعالقــات االجتامعيــة املبنيــة عــى
ـخصا شــكاه يل عــى خلفيــة أي مشــكلة».
االحـرام املتبــادل ،ومل أذكــر يف يــوم مــن األيــام أن شـ ً
وعــن التزامــه الدينــي قــال والــده« :حافــظ عــى الصــاة يف املســجد حتــى إنــه يتوجــه لصــاة الفجــر يف أوقــات
املطــر الشــديد ،عزيــز النفــس متيــز بالشــجاعة ،جســور يقبــل عــى الخطــر دون تــردد ،حــرص عــى صيــام يومــي االثنــن
والخميــس مــن كل أســبوع وداوم عــى حفــظ القــرآن» .حــرص شــهيدنا عــى رضــا والديــه كــا حافــظ عــى صلــة الرحــم.
مشواره الجهادي

مل تكــن تعلــم عائلتــه عنــه ســوى أنــه يعمــل يف محــل صيانــة األجهــزة الخلويــة الخــاص بــه ،بــاع املحــل وقــام بـراء
ســاح بـ ً
ـدل منــه ،وبعــد بيــع املحــل عمــل يف محــل آخر لصيانــة األجهــزة ،علم والــده بذلــك قبل استشــهاده بعــرة أيام.
كانــت أجهــزة الشــاباك الصهيــوين تحقــق مــع بعــض شــباب البلــدة وتســألهم عنــه وكانــوا يخربونــه بذلــك مــا أدى
إىل امتناعــه عــن املبيــت يف البيــت ،وأخــره شــقيقه األكــر الــذي يعمــل يف جهــاز املخاب ـرات الفلســطينية أن ســلطات
االحتــال أخــرت االرتبــاط بأنهــا تــود قتلــك وليــس اعتقالــك.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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انتمــى الشــهيد املجاهــد عــار إىل حركــة الجهــاد اإلســامي وبشــكل غــر ملفــت لألنظــار ،والح ًقــا انخــرط وبشــكل
رسي يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وشــارك يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة
ضــد قطعــان املســتوطنني وقــوات االحتــال الصهيــوين.
موعد مع الشهادة

مل يــر والديــه منــذ وقــت طويــل .ويف يــوم أرســل رســالة شــفهية لوالــده مــع شــقيقاته مفادهــا :لــن أستســلم؛ ألين
ســلكت طريــق الجهــاد لالستشــهاد وليــس للرتاجــع.

به ــذه الكل ــات ب ــدأ الح ــاج عب ــد الرحي ــم حديث ــه معن ــا ع ــن تل ــك الليل ــة املؤمل ــة الت ــي آمل ــت بل ــدة قباطي ــة
يف ذل ــك الصب ــاح الداف ــئ ،فخ ــرج أه ــل قباطي ــة مبس ــرة غض ــب جاب ــت ش ــوارع البل ــدة .يق ــول« :منتص ــف ليل ــة 4
جالس ــا أن ــا ووالدت ــه يف غرفتن ــا فس ــمعنا ص ــوت رص ــاص كثي ــف يف الح ــارة الغربي ــة،
فرباي ــر (ش ــباط) 2008م كن ــت ً
رأي ــت ض ــوء غرفت ــه ق ــد أش ــعل وأطف ــئ بش ــكل رسي ــع ،وبع ــد لحظ ــات أخ ــرت والدت ــه بأنن ــي أش ــعر أن ع ــار
استش ــهد وردت ع ــي :ال تف ــاول ي ــا ح ــج».
وعــن التفاصيــل أضــاف »:اشــتبكت قــوات االحتــال مــع مجموعــة مــن املقاومــن وبعدهــا بقليــل أوهــم الجيــش
أهــل البلــدة بأنهــم انســحبوا قبيــل أذان املغــرب ،وعنــد حلــول املســاء داهــم الجيــش املنطقــة التــي يجلســون بهــا
يف أزقــة الحــي الغــريب وأصيــب يف حينهــا املجاهــد نجــي ن ـزال يف االشــتباك ،وبنــاء عــى مكاملــة وردت لعــار تطلــب
التعزي ـزات توجــه للمــكان برفقــة زميلــه الشــهيد املجاهــد أحمــد أبــو زيــد ووصــل قبلــه».
وروى شــهود عيــان أن شــبانًا القــوا الشــهيد املجاهــد عــار وهــو متوجــه ملنطقــة االشــتباك وأخــروه أن الجيــش
أمامــك فــرد عليهــم« :أعلــم ذلــك ،فأنــا متوجــه لالشــتباك معهــم».
وبحســب مــن تواجــدوا يف املــكان أنــه لفــظ «اللــه أكــر» وبــدأ بإطــاق النــار بغـزارة ،فــإذا بالرصــاص يخــرق جســده
مــن األمــام والخلــف ،بعــد أن أحــاط الجيــش املنطقــة بقواتــه الخاصــة ونصــب كمي ًنــا محكـ ًـا ،ومــا أن تقــدم مســافة
 10أمتــار لالقـراب مــن رفيقــه الشــهيد املجاهــد أحمــد أبــو زيــد لــي يســاعده حتــى نطــق الشــهادتني مفار ًقــا للحيــاة
مقبـ ًـا غــر مدبــر.
قليل ــون ه ــم الذي ــن يضح ــون بأنفس ــهم ويقبل ــون ع ــى امل ــوت غ ــر مدبري ــن رافع ــن ل ــواء الجه ــاد إلع ــاء كلم ــة
«أش ــهد أن ال إل ــه إال الل ــه وأن محم ــدً ا رس ــول الل ــه» منترصي ــن ع ــى الظل ــم ليس ــطروا بدمائه ــم الزكي ــة ح ــروف
فلس ــطني م ــن ن ــور.
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الشهيد املجاهد جودت عبد الله محمد نبهان
لبى نداء الواجب فارتقى

هــي الشــهادة تــأيت ملــن اختــار اللــه .شــاب يــرك متــاع الدنيــا
واألهــل واألحبــاب وميــي ،لكنــه يعلــم أنــه ذاهــب لــيء أعظــم
وهــل هنــاك أجــل وأعظــم مــن الشــهادة؟

الميالد والنشأة

)(2008 - 1978

ولــد الشــهيد املجاهــد جــودت عبــد اللــه نبهــان بتاريــخ  27أبريــل (نيســان) 1978م يف بلــدة جباليــا البلــد شــال
قطــاع غــزة ،فنشــأ وترعــرع يف أكنــاف أرسة مؤمنــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا تجــاه وطنهــا ودينهــا ،فــرىب عــى موائــد
القــرآن والذكــر.
درس شــهيدنا املجاهــد جــودت املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بلــدة جباليــا ،وواصــل تعليمــه الثانــوي
يف مدرســة عثــان بــن عفــان يف منطقــة التــوام ،ولكــن استشــهاده حــال دون إكــال مســرته التعليميــة.
تُعــرف عائلــة نبهــان أنهــا قدمــت الشــهيد تلــو الشــهيد وربــت أبناءهــا عــى التضحيــة والفــداء وبــذل الغــايل
والنفيــس مــن اجــل الوطــن الحبيــب.
استشــهد شــقيقه ســائد وتلقــت والدتــه الخــر ،ومــا هــي إال لحظــات معــدودة حتــى تلقــت خــر استشــهاده هــو
اآلخــر ،فذرفــت الدمــوع عليــه وعــى شــقيقه حيــث مل يفصلهــا عــن الشــهادة ســوى دقائــق معــدودة.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد جــودت بتواضعــه وكــرة الخطــا ملســجد الصديــق رشق جباليــا وحافــظ عــى الصــاة وحضــور
جلســات العلــم فيــه .ومتيــز بحبــه لآلخريــن ،وشــهد لــه كل مــن تعــرف عليــه أنــه نعــم األخ والصديــق واملجاهــد
واألنيــس للمرابطــن عــى الثغــور .وقــد متيــز بشــجاعته ومقارعتــه ألعــداء اللــه ،فلــم يخــف يف اللــه لومــة الئــم ،شــديد
البــأس عــى اليهــود.
مشواره الجهادي

التح ــق ش ــهيدنا املجاه ــد ج ــودت يف صف ــوف حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي من ــذ نعوم ــة أظاف ــره ،وم ــن ث ــم واص ــل
عملــه الســيايس فيهــا ومشــاركته يف الفعاليــات التــي تقيمهــا .ومــن شــدة إلحاحــه عــى قيادتــه يف الجهــاز العســكري
للحرك ــة انتم ــى إىل صف ــوف رساي ــا الق ــدس .و ُيس ــجل للش ــهيد مش ــاركته يف العدي ــد م ــن امله ــات الجهادي ــة ض ــد
االحت ــال الصهي ــوين.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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شــارك شــهيدنا املجاهــد جــودت يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة رشق بلــدة جباليــا شــال قطــاع غــزة ،كــا
شــارك يف الربــاط عــى الثغــور برفقــة إخوانــه املجاهديــن ،وعــرف بالتزامــه الشــديد يف عملــه العســكري وطاعتــه
لقيادتــه العســكرية.
موعد مع الشهادة

يف  7فربايــر (شــباط) 2008م ،تعرضــت بلــدة جباليــا لتوغــل صهيــوين مــن قبــل الوحــدات الخاصــة التــي اعتــادت
قت ــل املدني ــن واألبري ــاء ،فتفاج ــأت الوح ــدة بفرس ــان رساي ــا الق ــدس وكتائ ــب القس ــام املرابط ــن رشق مف ــرق الق ــرم
ع ــى ش ــارع ص ــاح الدي ــن رشق بل ــدة جبالي ــا الذي ــن حاول ــوا ص ــد التوغ ــل فباغتته ــم طائ ـرات االس ــتطالع بصواريخهــا
الحاق ــدة ،فارتق ــى الش ــهيد املجاه ــد س ــائد عب ــد الل ــه نبه ــان ،والش ــهيد املجاه ــد محم ــود املط ــوق م ــن كتائ ــب
القس ــام وم ــا هـــي إال دقائ ــق مع ــدودة حت ــى أطلق ــت طائ ــرة اس ــتطالع صارو ًخ ــا آ ًخــرا ع ــى الش ــهيد املجاه ــد
ج ــودت عب ــد الل ــه نبه ــان م ــن رساي ــا الق ــدس لريتق ــى إىل الجن ــان ويعان ــق روح ش ــقيقه الش ــهيد املجاه ــد س ــائد
ك ــا كان ــا يف الدني ــا رفيق ــن إىل ال ــدار اآلخ ــرة تارك ــن خطيبتيه ــا اللت ــن م ــن املق ــرر أن يزف ــا إليه ــا بع ــد أق ــل م ــن
ش ــهرين م ــن استش ــهادهام ،ف ــأراد الل ــه أن يزوجه ــا بح ــور الع ــن يف جنت ــه ب ـ ً
ـدل م ــن زواجه ــا يف الدني ــا ،وصع ــدت
روحاه ــا إىل جن ــان املج ــد والخل ــود ب ــإذن الل ــه تع ــاىل.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد أمين عطا الله أحمد فايد
للطيبة واإلخالص عنوان اسمه أبو عبد الله

قائــد ومجاهــد يف رسايــا القــدس مــرغ أنــف العــدو الصهيــوين
وأرهــق كاهلهــم بعملياتــه املوفقــة حتــى أضحــى هدفًــا لجهــاز
االســتخبارات الصهيــوين الــذي عقــد العــزم عــى قتلــه ليتخلــص مــن
قائــد قــض مضاجعهــم وأقلــق قادتهــم وحــر طواقــم حراســتهم ،فــكان
مجهــز االستشــهاديني ومعــد املقاتلــن.
)(2008 - 1967

الميالد والنشأة

كانــت فلســطني تســتعد إلنجــاب قائــد مجاهــد عنيــد يف  19يونيــو (حزي ـران) 1967م هــو الشــهيد املجاهــد أميــن
عطــا اللــه فايــد (أبــو عبــد اللــه) ألرسة تقطــن مخيــم الربيــج وســط قطــاع غــزة ُه ِّجــرت كباقــي األرس والعائــات
الفلســطينية مــن بلدتهــا «يبنــا» بعــد الهجــوم الهمجــي للعصابــات الصهيونيــة عــى فلســطني عــام 1948م مــا أســفر
عــن احتــال األرض وتهجــر الســكان.
نشــأ وعــاش شــهيدنا املجاهــد أبــو عبــد اللــه يف أحضــان أرسة متدينــة تتكــون مــن والديــه وأخويــن وأخــت واحــدة.
تلقــى تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة وأكمــل دراســته اإلعداديــة يف املخيــم ،ثــم أنهــى دبلــوم صناعــة مــن قســم الخراطــة
والحــدادة التابعــة لوكالــة الغــوث بغــزة حيــث إن الظــروف الصعبــة التــي عصفــت بأرستــه بســبب اعتقــال والــده
والحكــم عليــه مــدى الحيــاة يف ســجون االحتــال الصهيــوين حالــت دون متكنــه مــن إكــال مســرته التعليميــة.
يذكــر أن شــهيدنا املقــدام أبــو عبــد اللــه متــزوج مــن امــرأة مؤمنــة أنجــب منهــا ســتة أبنــاء حــرص عــى تربيتهــم
عــى موائــد القــرآن يك يصنــع منهــم رجـ ً
ـال صالحــن يخدمــون دينهــم ووطنهــم فلســطني.

صفاته وأخالقه

ارتبــط شــهيدنا املقــدام أميــن بعالقــات ممتــازة مــع أرستــه ،فأحبــه الجميــع لطيــب نفســه وبســاطته وتســامحه.
دائــم التفقــد إلخوانــه ويشــعر تجاههــم باملحبــة واألخــوة الصادقــة ،ويحــرص عــى زيــارة أرحامــه وأختــه املتزوجــة.
عمــل داع ًيــا سياسـ ًيا ومقاتـ ًـا وقائــدً ا عســكريًا واجتامع ًيــا .متيــز بجــرأة غــر عاديــة ،وحــرص عــى الصلــوات الخمــس
يف املســجد ويحــث إخوتــه وأبنــاء أخواتــه عليهــا ويدعــو الجميــع للمواظبــة عليهــا.

مشواره الجهادي

منــذ تفتحــت عينــاه واالحتــال الصهيــوين جاثــم عــى أرض فلســطني ،فجــاء شــهيدنا الفــارس أميــن وتــرىب ليكــون
أحــد املجاهديــن الذيــن يفنــون حياتهــم مــن أجــل اســرجاع حقهــم املســلوب ،فالتحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو عبــد اللــه
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة يف العام 2000م حيــث ترشب فكر الجهاد اإلســامي
القائــم عــى أســس ثــاث :اإلميــان والوعــي والثــورة .تلــك هــي أرسار الفلســفة التــي قامــت عليهــا هــذه الحركــة العريقة.
تدرج شــهيدنا املقاوم أمين يف العمل الجهادي حتى أصبح أبرز قادة رسايا القدس يف املنطقة الوســطى ،كام وشــارك يف
تشــكيل مجموعات املرابطني عىل الثغور والتخطيط للعملية البحرية التي قام بها االستشــهادي املجاهد جامل إســاعيل.
ُيســجل لشــهيدنا القائــد أبــو عبــد اللــه مشــاركته يف اإلرشاف عــى تنفيــذ العمليــة البحريــة األوىل مــن نوعهــا يف
فلســطني التــي نفذهــا االستشــهاديان جــال إســاعيل ومحمــد املــري بتاريــخ  22نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2002م.
كــا شــارك الشــهيد القائــد أبــو رجب الســعافني يف اإلعــداد لتنفيذ عمليــة مفرتق املطاحــن التي نفذها االستشــهاديون
ســامي عبــد الســام ،واالستشــهادي محمــد أمــوم ،واالستشــهادي ســليامن مقــداد بتاريــخ  9فربايــر (شــباط) 2003م.
ويذكــر أن لشــهيدنا املجاهــد أميــن دو ًرا يف تنفيــذ العمليــة االستشــهادية عــى طريــق «كيســوفيم» التــي نفذهــا
االستشــهادي عبــد الــرؤف أبــو نامــوس بتاريــخ  16ينايــر (كانــون الثــاين) 2005م والعمليــة االستشــهادية بالقــرب
مــن معــر «كيســوفيم» باالش ـراك مــع الجبهــة الشــعبية التــي نفذهــا االستشــهادي خليــل شــحادة ،وتــم انســحاب
االستشــهادي اآلخــر وهــو مــن رسايــا القــدس الــذي استشــهد الح ًقــا وهــو االستشــهادي ســامر أبــو ســيف.
مل يكتــف شــهيدنا املجاهــد أميــن بالعمليــات االستشــهادية ،بــل ســاهم يف تصنيــع وإطــاق العـرات مــن صواريــخ
القــدس املطــورة عــى البلــدات الصهيونيــة.
موعد مع الشهادة

أقــدم العــدو الصهيــوين مســاء الجمعــة املوافــق  15فربايــر (شــباط) 2008م عــى ارتــكاب جرميــة دمويــة عندمــا
قصــف منـ ً
ـزل ســكن ًيا يف حــي مكتــظ وســط مخيــم الربيــج باملنطقــة الوســطى يف قطــاع غــزة مــا أدى إىل وقــوع عــدد كبري
مــن الشــهداء والجرحــى وتدمــر منــزل الشــهيد املجاهــد أميــن الفايــد بشــكل كامــل فضـ ًـا عــن دمــار هائــل باملنــازل
املجــاورة للمنــزل املســتهدف مــا أســفر عــن استشــهاد الشــهيد القائــد أميــن وزوجتــه وثالثــة مــن أبنائــه باإلضافــة إىل
الشــهيد املجاهــد زكريــا الكفــايف والشــهيد املجاهــد عطــا اللــه إســاعيل وهــا مرافقــان لشــهيدنا املجاهــد أميــن.
هــذه الجرميــة الصهيونيــة الدمويــة البشــعة تــأيت يف ســياق الحــرب املفتوحــة التــي أعلنهــا رئيــس وزراء الكيــان
الصهيــوين إيهــود أوملــرت آنــذاك عــى الشــعب الفلســطيني واملقاومــة الفلســطينية.
ووف ًقــا لروايــة ابــن الشــهيد املقــدام أميــن فــإن والــده تلقــى اتصـ ً
ـال بــرورة إخــاء املنــزل ،فأقفــل بعــده الجــوال
وحــاول أن يخــرج رسي ًعــا هــو وأوالده إال أن املــوت كان أرسع منهم لذلك استشــهدوا مبمر املنزل أثنــاء محاولتهم النجاة.
ووف ًقــا للمســعفني الذيــن انتشــلوا جثامــن الشــهداء فقــد كان جثامن الشــهيد القائد أميــن يحتضن ابنته الطفلة بســمة
عنــد بــاب املنــزل وباقــي أفراد األرسة خارج املنزل وحســب شــهود العيان فــإن املنطقة تعرضت لغبار كثيــف بعد القصف
مــأ الحــي ومل يظهــر أي حريــق أو دخــان أســود وهــذا يدلــل عــى أن القصــف جــرى عــن طريــق قنبلــة كبــرة الحجــم.
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الشهيد املجاهد زكريا نبيل أحمد الكفايف
حياة قصرية ملؤها جهاد

«يف ظــل املؤامـرات التــي تُحــاك وتــدار يف الظلامت ويف ظــل الوعود
الكاذبــة التــي يقدمهــا املراوغــون ،ويف الوقــت الــذي يعربــد فيــه
الطُغــاة ويتكالــب كل العــامل عــى هــذا الشــعب املســتضعف يتقــدم
الشــهداء لــرووا بدمائهــم الزكيــة أرض الوطــن الغــايل ويقدمــوا أســمى
آيــات التضحيــة يف ســبيل اللــه .وأقــول أحبتــي إن املرحلــة القادمــة
ســتثبت للجميــع أن وحــدة الدماء ســتهزم كل ســيوف العــامل املتكربة».
كلــات تركهــا يف وصيتــه تعــر عــن وعيــه العميــق بصعوبــة املرحلــة
والواجــب امللقــى عــى عاتقــه تجــاه فلســطني ،وهــا قــد رحــل شــهيدا!

)(2008 - 1990

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد زكريــا نبيــل الكفــايف بتاريــخ  28يونيــو (حزيـران) 1990م يف مخيــم الربيــج وســط قطــاع غــزة
وتعــود أصولــه إىل بلدتــه األصليــة «يافــا» املحتلــة والتــي َه َّجرهــم منهــا االحتــال الغاصــب عــام 1948م ،فــكان ألرستــه
قدرهــا مــن العنــاء جـراء هــذه النكبــة التــي أصابــت شــعب فلســطني.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد زكريــا تعليمــه يف املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس الربيــج التابعــة لوكالــة الغــوث
لتشــغيل الالجئــن ودرس الثانويــة العامــة (فــرع أديب) يف مدرســة فتحــي البلعــاوي الثانويــة للبنــن.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد زكريــا بــن أحضــان أرسة ملتزمــة دين ًيــا ووطن ًيــا قدمــت العديــد مــن الشــهداء منهــم محمــود
كايــد الكفــايف ،مصبــاح أحمــد الكفــايف ،وكان جــد الشــهيد املجاهــد زكريــا (أحمــد محمــد الكفــايف) يعمــل ضمــن صفــوف
الثــوار ســنة 1936م يف فلســطني.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد زكريــا بالطاعــة والحنــان عــى والديــه ،و ُعهــد مهذبًــا وحســن املعاملــة مــع اآلخريــن ومداو ًمــا
وخصوصــا صــاة الفجــر يف مســجد الصفــاء مبخيــم الربيــج ،وتجمعــه عالقــة طيبــة جــدً ا مــع إخوانــه
عــى صلواتــه
ً
وجريانــه وأبنــاء الحــي الــذي يســكن فيــه ،ويســاعد إخوتــه ووالديــه يف كل مــا يطلــب منــه ،فــكان يحــب مســاعدة
اآلخريــن وخاص ـ ًة األهــل واألقــارب.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املقــدام زكريــا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وتــرىب عــى موائــد اإلميــان والوعــي والثــورة ،موائــد
اإلســام الجهــادي العظيــم حيــث شــارك يف العمــل الســيايس ضمــن األرس التنظيميــة ،وشــارك يف جميــع الفعاليــات
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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واملناســبات الحركيــة ،ثــم التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وعمــل ضمــن
املجموعــات التــي أرشف عليهــا الشــهيد القائــد أميــن فايــد (أبــو عبــد اللــه) ،وشــارك يف التصــدي ملعظــم االجتياحــات
التــي تلــت اللحظــة التــي انضــم بهــا للجنــاح العســكري رسايــا القــدس .وتــدرج يف العمــل العســكري حتــى أصبــح مالز ًمــا
للشــهيد القائــد أميــن فايــد يســاعده يف الكثــر مــن األعــال العســكرية.
موعد مع الشهادة

التحــق الشــهيد الفــارس زكريــا بركــب الشــهداء إثــر عمليــة القصــف الغــادر ملنــزل الشــهيد القائــد أميــن فايــد (أبــو
عبــد اللــه) يف مســاء يــوم الجمعــة املوافــق  15فربايــر (شــباط) 2008م ووجــد شــهيدنا تحــت أنقــاض املنــزل.
ُيذكــر أن هــذه الجرميــة البشــعة أســفرت عــن استشــهاد القائــد يف رسايــا القــدس أميــن الفايــد وزوجتــه وثالثــة مــن
أبنائــه باإلضافــة إىل شــهيدنا املجاهــد زكريــا والشــهيد املجاهــد عطــا اللــه إســاعيل.
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الشهيد املجاهد عطا الله سمري محمد إسامعيل
أسد كان شاهدً ا عىل دموية عدو ال يوصف

يف ســجالت الشــهداء يســجل عطــا اللــه إســاعيل الــذي قــى يف
مجــزرة تقشــعر األبــدان لســاع روايتهــا مجــزرة تعــر عــن الالإنســانية
لعــدو تجــرد مــن كل صفــات البــر ال يكــرث بطفــل أو بشــيخ أو
حتــى امــرأة وال بقانــون إلهــي أو وضعــي ،ال ترهبــه إال القــوة ،وال
يفهــم ســوى لغــة الغــاب لذلــك كانــت املقاومــة نه ًجــا ألولئــك األحـرار
الذيــن ينتمــون لرسايــا القــدس.

)(2008 - 1986

الميالد والنشأة

يف  13مــارس (آذار) 1986م ويف مخيــم الربيــج وســط قطــاع غــزة ولــد املجاهــد عطــا اللــه ســمري إســاعيل هــذا
الفلســطيني الــذي تعــود أصولــه إىل بلــدة «الســوافري» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا يف العــام 1948م مثلهــم كمثــل العائــات
الفلســطينية يف نكبــة عــام 1948م فاســتقر الحــال بعائلــة شــهيدنا يف قطــاع غــزة مخيــم الربيــج تحديــدً ا حيــث عــاش يف
أرسة مكونــة مــن والديــه وســبعة إخــوة وســت أخــوات.
درس شــهيدنا املجاهــد عطــا اللــه املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف املخيــم ،ثــم درس يف كليــة الرتبيــة
بجامعــة األزهــر تخصــص «تعليــم أســايس» ،لكنــه نــال الشــهادة يف ســبيل اللــه وهــو يف عامــه األخــر يف الجامعــة.
ُيذكــر أن أرستــه عشــقت املقاومــة وزرعتهــا يف نفــوس أبنائهــا منــذ النكبــة ،فجــده الشــهيد املجاهــد محمــد إســاعيل
الــذي استشــهد يف الســبعينات وقدمــت أيضً ــا مــع بدايــات انتفاضــة األقــى الشــهيد املجاهــد ابــن رسايــا القــدس جــال
عــي إســاعيل يف رمضــان 2003م بعمليــة استشــهادية يف عــرض بحــر غــزة.

صفاته وأخالقه

ُعهــد الشــهيد الفــارس عطــا اللــه رحيـ ًـا بإخوتــه الصغــار عطو ًفــا عليهــم ،يوفــر مــن مرصوفــه بســبب صعوبــة
مخلصــا ألصدقائــه ضحــوكًا مبتسـ ًـا للجميــع لــه الكثــر
الظــروف التــي متــر بهــا أرستــه لوقــت الــرورة والحاجــة .وعــرف ً
مــن األصدقــاء مــن الجامعــة والحركــة الجهاديــة مــن رواد مســجد الرحمــن.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد عطــا اللــه لحركة الجهاد اإلســامي يف العام 2002م ،ونشــأ يف مســجد الرحمن حيث شــارك يف
جميــع املناســبات والفعاليــات الحركيــة ،ثــم تــدرج حتــى وصــل لصفــوف رسايــا القدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهاد
اإلســامي فثابــر يف عملــه وداوم عــى الربــاط عــى الثغــور عهــد بتصديــه للعديــد مــن التوغــات التــي كانــت تســتهدف
كرامــة الفلســطينيني وأرضهــم .كــا شــارك يف قصــف املواقــع الصهيونية املحاذيــة للحدود مع قطــاع غزة بقذائــف الهاون.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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يســجل لشــهيدنا املقــاوم عطــا اللــه أيضً ــا مشــاركته يف قصــف املغتصبــات الصهيونيــة بالصواريــخ القدســية تلــك
التــي أوجعــت الصهاينــة وصنعــت نو ًعــا مــن التــوازن يف الرعــب ،فصــار شــهيدنا املقــدام عطــا اللــه مــن الرجــال الذيــن
تركــوا بصــات واضحــة عــى صواريــخ القــدس.
موعد مع الشهادة

خبــأ يــوم الجمعــة  15فربايــر (شــباط) 2008م فاجعــة لفلســطني ومخيــم الربيــج بالتحديــد فكانــت قــوات االحتــال
قــد رفعــت مــن درجــة دمويتهــا إىل أقــى مــا ميكــن أن يتصــوره البــر.

حيــث قصفــت الطائــرات الحربيــة الصهيونيــة منــزل الشــهيد القائــد أميــن فايــد يف مخيــم الربيــج عــى رؤوس
ســاكنيه حيــث تواجــد شــهيدنا الفــارس عطــا اللــه وأخرجــت جثتــه مــن تحــت الــركام ليلقــى اللــه شــهيدً ا يف مجــزرة
ضحيتهــا مثانيــة شــهداء ،هــم الشــهيد القائــد أميــن فايــد وزوجتــه وثالثــة مــن أبنائــه والشــهيد املجاهــد عطــا اللــه
إســاعيل والشــهيد املجاهــد زكريــا الكفــايف.
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الشهيد املجاهد يحيى محمود أحمد شاهني
عبقرية فذة عشقت الشهادة

متنــى أن يطــول أمل جراحــه قبــل استشــهاده الحتســاب أملــه عنــد
مــن يــويف األجــر _ســبحانه_ ويجــزل للمجاهديــن يف ســبيله الثــواب.
مــن يتمنــى طــول األمل إال مجاهــد قــوي اإلميــان راســخ الثقــة يف عظــم
األجــر للمجاهديــن؟ ربــح التمنــي يــا يحيــى وربــح البيــع!

الميالد والنشأة

)(2008 - 1985

ولــد شــهيدنا املجاهــد يحيــى محمــود شــاهني (أبــو الــراء) يف مخيــم الحــاووز مبدينــة خانيونــس يف  5ديســمرب
(كانــون األول) 1985م .ونشــأ شــهيدنا املجاهــد أبــو الـراء يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه ،تلــك األرسة التــي ُه ِّجــرت عــام
1948م كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة «القبيبــة» ،وتتكــون مــن ســبعة أفـراد ،وكان ترتيبــه الثــاين بــن
إخوتــه.
قدمــت عائلــة شــاهني املجاهــدة العديــد مــن الشــهداء يف ســبيل اللــه والوطــن فــكان شــهيدنا املجاهــد يحيــى
شــاهني أحــد املنضمــن إىل قافلــة الشــهداء مــن العائلــة ،وال زالــت تقــدم العديــد مــن فلــذات أكبادهــا دفا ًعــا عــن
اإلســام وفلســطني.
درس الشــهيد املجاهــد يحيــى يف مــدارس خانيونــس ،فحصــل عــى االبتدائيــة مــن مدرســة الشــيخ جميــل واإلعداديــة
مــن مدرســة أحمــد عبــد العزيــز ،والثانويــة مــن مدرســة كــال نــارص ،ومــن ثــم التحــق بجامعــة األقــى ليواصــل
تعليمــه الجامعــي يف كليــة الرتبيــة تخصــص مــواد اجتامعيــة.
ارتبط شهيدنا املجاهد يحيى بعالقات ممتازة مع أرسته ومع كل الناس الذين اتصل بهم.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا الفــارس بالحــرص عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد فلســطني مبنطقــة حــي الحــاووز خاصــة صــاة
الفجــر ،وق ـراءة القــرآن .ودرج عــى صــوم النوافــل وأداء الطاعــات وزيــارة األرحــام .واتصــف بالكــرم والجــود وحــب
البــذل والتضحيــة يف ســبيل اللــه ،وبــر والديــه حيــث متيــز بالحــرص عــى طاعتهــا وتوصيــة إخوتــه بذلــك ،وعــرف
بطيبــة القلــب والبعــد عــن الحقــد والكراهيــة ،والزهــد يف هــذه الدنيــا الفانيــة ،والطمــع يف جنــة عرضهــا الســموات
حريصــا عــي طاعــة مــن هــم أكــر منــه والعطــف
واألرض أُعــدت للمتقــن ،يتمتــع مبكانــة مميــزة بــن إخوتــه ،وكان
ً
حريصــا عــى إدخــال البهجــة يف قلــوب إخوتــه الصغــار وإرضائهــم
عــى األصغــر منــه سـ ًنا .وكان شــهيدنا الفــارس يحيــى
ً
يف املناســبات خاصــة يف األعيــاد بالهدايــا واأللعــاب.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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شــب شــهيدنا املجاهــد يحيــى عــى حــب اللــه والوطــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة ،فمنــذ نعومــة أظافــره حــرص
عــى املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء يف الفعاليــات املختلفــة .انضــم شــهيدنا املجاهــد يحيــى إىل الخيــار األمــل
حركــة الجهــاد اإلســامي .والتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وعمــل يف وحــدة
الرصــد واملتابعــة.
خصوصــا
شــارك شــهيدنا الفــارس يحيــى يف التصــدي للقــوات الصهيونيــة لــدى اجتياحهــا ملدننــا وقرانــا الفلســطينية
ً
منطقــة النمســاوي ،وقــد أصيــب عــدة إصابــات يف مهــام جهاديــة .وتــدرب عــى عمليــة إطــاق النــار والقنــص ،وقــد
أتقــن شــهيدنا الفــارس يحيــى آنــذاك عمليــة القنــص وإطــاق النــار وإطــاق قذائــف ( )R.B.Gبرباعــة ملحوظــة وحصــل
عــى شــهادة تفــوق يف إحــدى الــدورات العســكرية التــي تلقاهــا .و ُجهــز ليكــون استشــهاديًا يف العــام 2005م .وتــدرب
عــى يــد الشــهيد القائــد محمــد الشــيخ خليــل والشــهيد القائــد زيــاد الغنــام.
كانــت تربــط شــهيدنا املجاهــد يحيــى عالقــات حميمــة مــع باقــي اإلخــوان يف فصائــل املقاومــة؛ فهــو كان ال يحــب
الحزبيــة .حتــى األيــام األخــرة قبــل استشــهاده كان شــهيدنا املجاهــد يحيــى شــاهني يســاعد إخوانــه املجاهديــن يف
تجهيــز العبــوات والقذائــف إلطالقهــا وتفجريهــا بالجيبــات والدبابــات التــي تجتــاح أرضنــا وتقتــل أبناءنــا.
موعد مع الشهادة

يف يــوم الجمعــة  15فربايــر (شــباط) 2008م ،خــرج شــهيدنا املجاهــد أبــو الـراء برفقــة إخوانــه املجاهديــن يف مهمــة
جهاديــة ومنــاورة عســكرية لرسايــا القــدس ،و لكــن إرادة اللــه كانــت هــي الغالبــة وقــدر اللــه نافــذ ألن يصطفــي رجـاً
متنــى الشــهادة يف أي ميــدان جهــادي حــن أصابتــه شــظايا عبــوة بجــروح حرجــة نقــل عــى إثرهــا إىل املستشــفى لتلقــي
العــاج ،وبذلــك نــال شــهيدنا املقــدام أبــو الـراء مــا متنــى :أن يبقــى مصابًــا قبــل استشــهاده حتــى يخفــف اللــه عنــه .و
بعــد يــوم مــن إصابتــه بتاريــخ  16فربايــر (شــباط) 2008م ،ارتقــى شــهيدنا املجاهــد يحيــى إىل العــا ليالقــي ربــه شــهيدً ا
بإذنــه تعــاىل بعــد أن جــاد بروحــه ودمــه يف ســبيل اللــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد أمين سليامن عودة سعيد
سطر بدمه أروع مالحم البطولة والعزة

هكــذا متــي قوافــل الشــهداء عــى طريــق فلســطني يرتقــون
نحــو موالهــم راغبــن فيــا عنــده نافريــن يف ســبيله داعــن إىل اللــه
مجاهديــن يف ســبيله غــر مبتغــن دنيــا أو جا ًهــا أو ســلطانًا ،بــل
راغبــن يف الــذود عــن كرامــة األمــة وعــن ربــوع هــذه األرض الطاهــرة
يصنعــون أمجــاد التاريــخ بدمائهــم شــهو ًدا وشــهداء وثــوا ًرا يصوغــون
مــن جديــد قيـ ًـا ومبــادئ يحــاول الغـزاة وأدواتهــم إلغاءهــا ،فحملــوا
أرواحهــم عــى أكفهــم وامتشــقوا ســاحهم وجاهــدوا أعداءهــم حتــى
نالــوا مــا متنــوا.

)(2008 - 1974

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد أميــن ســليامن ســعيد (أبــو نــادر) يف مخيــم املغــازي بتاريــخ  22أكتوبــر (ترشيــن األول)
1974م وتــريب يف أرسة كرميــة ُه ِّجــرت مــن بلدتهــا األصليــة «بــر الســبع» ليســتقر بهــا املقــام يف مخيــم املغــازي.
نشــأ شــهيدنا الفــارس أميــن نشــأة ملتزمــة وتــريب يف املســاجد بــن حلقــات الذكــر والقــرآن حيــث كان رحمــه اللــه
حريصــا عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد الزعف ـران ،وداوم عــى قيــام الليــل وصــاة الفجــر.
ً
درس شــهيدنا املجاهــد أميــن املرحلــة االبتدائيــة ،ثــم اإلعداديــة يف مــدارس مخيــم املغــازي وأنهــى دراســة املرحلــة
الثانويــة يف مدرســة ابــن زيــدون قبــل أن يــرك دراســته للبحــث عــن العمــل ملســاعدة أرستــه .يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد
أميــن متــزوج وقــد رزقــه اللــه ثالثــة أبنــاء.
صفاته وأخالقه

لقــد متيــز شــهيدنا املقــدام أميــن بعالقاتــه الرائعــة مــع جميــع املحيطــن بــه ،فــا ميكــن وصــف عالقــة شــهيدنا
املجاهــد أيب ســامل باآلخريــن مهــا خططنــا بأقالمنــا أو تحدثنــا عنهــاُ .عــرف بــا ًرا بوالديــه مح ًبــا إلخوانــه عطو ًفــا كرميًــا.

ُعــرف عنــه دماثــة خلقــه وأدبــه املتفــرد وصفاتــه الحميــدة ،مثــال الشــاب املتواضــع الهــادئ الصبــور واملتســامح
الــذي يــوزع ابتســاماته عــى إخوانــه مامز ًحــا لهــم ،ويتمتــع بــروح مرحــة ودعابــة طريفــة تعلــق بهــا كل مــن عرفــه.
كان شــهيدنا املجاهــد أميــن شــجا ًعا باسـ ًـا ومتفان ًيــا يف عملــه يف ســبيل اللــه ولخدمــة أبنــاء الحركــة وارتبــط بصداقــة
حميمــة بعــدد كبــر مــن الذيــن ســبقوه إىل الشــهادة ُعــرف منهــم الشــهيد املجاهــد محمــد الراعــي (أبــو خميــس)
والشــهيد املجاهــد وســيم منصــور (أبــو عبيــدة) والشــهيد املجاهــد جهــاد جــر والعديــد مــن الشــهداء الذيــن جمعتهــم
عالقــات األخــوة واملحبــة والتســامح.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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منــذ تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة وأرضــه محتلــة والعــدو الصهيــوين يقتــل ويدمــر ،فآمــن شــهيدنا الفــارس أميــن أن
ال خيــار ســوى الجهــاد فقــرر االلتحــاق بجيــل العقيــدة ليحمــل يف قلبــه رســالة اإلميــان والوعــي والثــورة ضمــن صفــوف
حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني التــي عمــل فيهــا بتفــان وإخــاص راج ًيــا إرضــاء اللــه وإعــاء كلمتــه.
عمــل شــهيدنا املقــاوم أميــن ضمــن رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني منــذ بداية
انتفاضــة األقــى ،فــكان مثـ ً
وفارســا ميدان ًيــا يف ســاحات الجهــاد.
ـال للمجاهــد الصــادق ً
يســجل لشــهيدنا الفــارس أميــن مشــوار حافــل باملحطــات الجهاديــة املرشقــة ،ونذكــر منهــا مشــاركته يف الربــاط عــى
الثغــور وعمليــات االشــتباك مــع القــوات الخاصــة الصهيونيــة وصــد العديــد مــن االجتياحــات املتكــررة عــى املحافظــة
الوســطى .وقــد شــارك مــع إخوانــه املجاهديــن يف إطــاق العديــد مــن الصواريــخ وقذائــف الهــاون عــى املغتصبــات
الصهيونيــة حيــث أمطــر مغتصبــات «كيســوفيم» و «نيتســاريم» و «كفــار داروم» بالعـرات مــن صواريــخ القــدس .كــا
يذكــر أنــه شــارك يف زرع وتفجــر عبــوة ناســفة لجيــب صهيــوين رشق املغــازي.

موعد مع الشهادة

ليلــة الجمعــة املوافــق  22فربايــر (شــباط) 2008م اتجــه شــهيدنا الفــارس أميــن ومجموعــة مــن إخوانــه املجاهديــن
يف رسايــا القــدس إىل رشق مخيــم املغــازي رافعــي الهامــات ملبــن نــداء الوطــن لصــد التوغــل الصهيــوين للمخيــم حيــث
كانــت قــوة صهيونيــة خاصــة تحــاول اقتحــام املنطقــة فتصــدى لهــا شــهيدنا املقــاوم أميــن ســعيد مــع رفيــق دربــه
الشــهيد املجاهــد بســام الحزيــن باشــتباك عنيــف بــدأ يف متــام الواحــدة ليـ ًـا وصفــه أهــل املنطقــة بأنــه أعنــف اشــتباك
ســمعوه حيــث اســتمر ملــدة نصــف ســاعة نجــح املجاهــدون خاللــه يف منــع القــوة الخاصــة مــن التقــدم وإنجــاز مهمتهــا
العدوانيــة ،ليوقعــوا العديــد مــن الخســائر يف القــوة الخاصــة للعــدو الصهيــوين مــا جعلهــا تســتدعي طائـرات االســتطالع
وطائ ـرات األباتــي لــي تغطــي انســحابهم .فقامــت الطائ ـرات بإطــاق صاروخــن باتجــاه املجاهديــن لريتقــوا شــهداء
أطهــا ًرا ويلحقــوا مبــن ســبقوهم عــى ذات الطريــق.

فبوركــت دماؤكــم الزكيــة ،وإنــا عــى العهــد باقــون مــا بقينــا إن شــاء اللــه ،ورحــم اللــه شــهداءنا وأســكنهم فســيح
جناتــه مــع النبيــن والصالحــن ،وحســن أولئــك رفيقــا.
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الشهيد املجاهد بسام حاتم عبد الحزين
صدق الله يف طلب الشهادة

هــم فرســان اإلســام العظيــم الذيــن قاتلــوا مــن أجــل إعــاء كلمــة
ال إلــه إال اللــه .رفضــوا االنهـزام ألعــداء اللــه وأعلنــوا الجهــاد طري ًقــا ال
بديــل عنــه .صدقــوا اللــه فصدقهــم فكانــوا الشــهداء ،وكان دمهــم هــو
الوحيــد الــذي يــروى أرض فلســطني العطــى.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1983

ولــد شــهيدنا املجاهــد بســام حاتــم الحزيــن (أبــو حاتــم) يف مخيــم النصـرات بتاريــخ  16نوفمــر (ترشيــن الثــاين)
1983م وتــرىب يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا تتكــون مــن والديــه وســتة أشــقاء ،وقــدر اللــه أن يكــون
شــهيدنا املجاهــد بســام الثالــث بينهــم .تعــود جــذور عائلــة شــهيدنا املجاهــد بســام إىل مدينــة «بــر الســبع» املحتلــة
را تحــت وطــأة القتــل والهــدم والترشيــد.
منــذ العــام 1948م بعــد أن ُه ِّجــر أهلهــا منهــا ق ـ ً
درس شــهيدنا الفــارس بســام املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس النصـرات ،فحصــل عــى اإلعداديــة ومل ُيكمــل
دراســته للبحــث عــن العمــل ومســاعدة أرستــه فعمــل مبهنــة «املزايكــو».
ُيذكــر أن عائلــة شــهيدنا املقــدام بســام لهــا تاريــخ حافــل ومــرف فقــد كان لهــا مــن قبــل بســام ثالثــة شــهداء هــم
فتحــي أحمــد الحزيــن الــذي استشــهد عــام 1970م إثــر اشــتباك مســلح ،والشــهيد طــال إبراهيــم الحزيــن ،والشــهيد
عدنــان يوســف الحزيــن.

صفاته وأخالقه

ارتبــط شــهيدنا الفــارس بســام بعالقــات طيبــة مــع الجميــع ،ومتيــز بحســن خلقــه وأدبــه .وقــد نشــأ شــهيدنا الفــارس
بســام نشــأة ملتزمــة وتــرىب يف املســاجد بــن حلقــات الذكــر والقــرآن فحــرص عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد الرحمــة
ومســجد حمــزة ،وداوم عــى قيــام الليــل وصــاة الفجــر .وامتــاز بصــوت نــدي جميــل يف قـراءة القــرآن ،ومــن عادتــه أن
يوقــظ الجميــع لصــاة الفجــر.
ارتبــط شــهيدنا البــار بســام بعالقــات ممتــازة مــع أرستــه ،مــا جعلــه محبو ًبــا مــن الجميــع ،دائــم التفقــد والزيــارة
ألقربائــه وأرحامــه .كان مح ًبــا للصغــار وخاصــة إخوتــه الصغــار حيــث يلعــب معهــم ويكافئهــم بالحلــوى.

مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا الفــارس بســام بصفــوف حركــه الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وعمــل فيهــا بتفــان وإخــاص يف
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ســبيل اللــه ،ثــم اختــر ليكــون ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فــكان مثـ ً
ـال
فارســا ميدان ًيــا يف منطقــة الزوايــدة .ولشــهيدنا
للمجاهــد الصــادق حيــث عمــل بــا كلــل وال ملــل ليصبــح بعــد ذلــك ً
املقــدام بســام مشــوار حافــل باملحطــات الجهاديــة املرشقــة؛ فقــد شــارك يف إحيــاء العديــد مــن املناســبات العامــة لحركــة
الجهــاد اإلســامي ،وخاصــة أع ـراس الشــهداء.
شــارك شــهيدنا املقــاوم بســام يف كل املياديــن الجهاديــة كالربــاط عــى الثغــور وعمليــات االشــتباك مــع القــوات
الخاصــة الصهيونيــة كــا شــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة.
عمــل شــهيدنا املقــدام بســام مرابطًــا صاب ـ ًرا محتس ـ ًبا أجــره عــى اللــه ال يفــرق بــن مجاهــد وآخــر مح ًبــا لجميــع
املجاهديــن.
موعد مع الشهادة

يف ليلــة الجمعــة  22فربايــر (شــباط) 2008م كان شــهيدنا الفــارس بســام عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث كان برفقــة
إخوانــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس متجهــن إىل رشق مخيــم املغــازي حــن هــب الشــهيد املجاهــد بســام الحزيــن لــردع
بنــى صهيــون والوقــوف لهــم باملرصــاد وذلــك مبشــاركته مــع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد أميــن ســعيد بإعــداد كمــن
لقــوة صهيونيــة خاصــة كانــت تحــاول اقتحــام املنطقــة.
ويف متــام الســاعة الواحــدة ليـ ًـا بــدأ اشــتباك وصفــه أهــل املنطقــة بأنــه عنيــف جــدً ا حيــث اســتمر ملــده نصــف
ســاعة أســفر عــن منــع القــوه الصهيونيــة الخاصــة مــن التقــدم وإنجــاز املهمــة التــي كانــت موكلــه إليهــا ليوقــع
املجاهــدون العديــد مــن الخســائر يف صفــوف الجنــود مــا جعــل العــدو يســتدعى طائـرات االســتطالع وطائـرات األباتيش
لــي تغطــى عــى انســحابهم فقامــت الطائـرات بإطــاق صاروخــن تجــاه املجاهديــن لريتقــوا شــهداء ويلتحقــوا بركــب
الشــهداء األطهــار.

96

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد حسن رشاد مصطفي أبو صايف
عريسا يف الدنيا قبل أسبوع من عرس الشهادة
زف ً

يف كل غرفــة بــل يف كل زاويــة مــن البيــت تــرك أثــره ،ويف كل لحظــة
متــر يف حياتهــم يفتقــدون كل معــاين البســمة والفــرح التــي اعتــاد عــى
رســمها عــى وجوههــم ،يرونــه يف أحزانهــم وآالمهــم  ،يتمنــون لقــاء
قري ًبــا يجمعهــم بــه لعلــه يكــون الشــايف الوحيــد ألمل الف ـراق الــذي
يعانونــه مــن بعــده.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1987

يف مدين ــة غ ــزة بتاري ــخ  19نوفم ــر (ترشي ــن الث ــاين) 1987م أب ــر الش ــهيد الف ــارس حس ــن رش ــاد أب ــو ص ــايف
را ،نش ــأ
(أب ــو أحم ــد) الن ــور يف عائل ــة مؤمن ــة مجاه ــدة تع ــود أصوله ــا إىل بل ــدة «حليق ــات» الت ــي ُه ِّج ــروا منه ــا ق ـ ً
وترع ــرع ع ــى موائ ــد الق ــرآن يف كن ــف املس ــاجد .تتك ــون أرست ــه م ــن س ــتة ذك ــور وس ــبع م ــن اإلن ــاث ،درس املرحل ــة
االبتدائيـــة واإلعداديـــة يف مـــدارس وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــن يف مخيـــم جباليـــا ،والتحـــق بإحـــدى مـــدارس
الحكوم ــة ليتابـــع تعليم ــه الثان ــوي الـــذي وصـــل إليـــه ويحصـــل عـــى ش ــهادة الث ــاين عـــر .ومل يكمـــل الثانويـــة
العام ــة حي ــث التف ــت للعم ــل املهن ــي.
مل ت ــدم فرحت ــه وفرح ــة عائلت ــه طوي ـ ًـا بزواج ــه الستش ــهاده بع ــده بأس ــبوع واح ــد فق ــط فتح ــول الف ــرح إىل ح ــزن
ألي ــم.
صفاته وأخالقه

تقــول والدتــه والشــجن بــاد عــى صوتهــا« :الشــهيد حســن متتــع بعــدة صفــات منهــا أنــه صاحــب خلــق عــال ،عــرف
بطيــب القلــب وحنــان الــروح والكــرم» .وتتابــع األم الصابــرة« :حــرص عــى رضــاي ورضــا والــده ،وزيارتــه ألقاربــه
وخاصــة شــقيقاته كل يــوم جمعــة؛ فهــو اليــوم الوحيــد إلجازتــه مــن عملــه بالتجــارة مــع إخوتــه».
عــرف شــهيدنا الفــارس حســن بالكتــوم الصامــت حيــث مل يخــر أحــدً ا بطبيعــة عملــه أو مشــاركته إلخوانــه يف حركــة
الجهــاد االســامي.
متيــز أيضً ــا بأنــه صاحــب صدقــة ،وعــرف عنــه ذلــك بعــد استشــهاده ،حيــث تــردد العديــد مــن املواطنــن مــن فئــة
الفقـراء عــى بيــت عائلتــه بعــد انقطاعــه عنهــم ليعرفــوا ســبب غيابــه متفاجئــن باستشــهاده.
تقــول والدتــه« :ال أعلــم أن مــا حــدث يعــد كرامــة لحســن أم ال؛ فبعــد حــوايل ثالثــة أيــام مــن استشــهاده عــادت
العائلــة إىل البيــت يف منطقــة ســكناهم وهــي عزبــة عبــد ربــه رشق مخيــم جباليــا التــي تعرضــت الجتيــاح ســمي
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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باملحرقــة يف العــام 2008م ،وعــرت العائلــة بعــد عودتهــا عــى أج ـزاء متبقيــة مــن لحــم رأســه وعظمــه ،ففتــح قــره
ليضعوهــا داخلــه ،فشــهد كل مــن تواجــد يومهــا أن جســده بعــد هــذه املــدة بقــي كــا هــو».
مشواره الجهادي

مل يعــرف أحــد مــن عائلتــه أنــه ينتمــي لحركــة الجهــاد اإلســامي إال بعــد استشــهاده ،فبقيــت أعاملــه الجهاديــة
التــي قــام بهــا طــي الكتــان؛ فقــد دفنهــا معــه إال القليــل منهــا فقــد كان يخــرج ليـ ًـا رغــم منــع والــده الــذي تــويف
بعــد استشــهاده متأثـ ًرا مــن رحيــل ولــده وكانــت والدتــه هــي التــي تغطــي عليــه دون علمهــا ســبب خروجــه الحقيقــي،
فمــرره أنــه يذهــب عنــد أحــد أصدقائــه يف الحــي.

موعد مع الشهادة

يف اليــوم الثــاين الجتيــاح االحتــال الصهيــوين ملنطقــة عزبــة عبــد ربــه ،بالتحديــد بتاريــخ  1مــارس (آذار) 2008م
حــوايل الســاعة الثامنــة صبا ًحــا ،متركــزت الدبابــات الصهيونيــة بالقــرب مــن بيــت العائلــة ،خــرج الشــهيد املقــدام حســن
مــن منزلــه بصعوبــة كبــرة بســبب منــع عائلتــه خو ًفــا عــى حياتــه ،يف محاولــة منــه إلســعاف عائلــة املبحــوح جريانــه
بعــد تعــايل رصخاتهــم ومناشــداتهم للمســاعدة حــن تعــرض بعــض أفرادهــا لطلقــات ناريــة مــن قنــاص اعتــى أحــد
األبنيــة القريبــة منهــم مــا أدى إيل استشــهاد ابنهــم محمــد وإصابــة أبيــه بج ـراح خطــرة.
عــاد شــهيدنا املجاهــد حســن إىل منزلــه ممس ـكًا بيــده هاتفــه النقــال لالتصــال بأحــد أصدقائــه ليخــره مبــا جــرى،
إال أن طلقــات القناصــة باغتتــه فأصابتــه يف رأســه ،ومل تدعــه يكمــل حديثــه ،ليلتحــق بركــب مــن ســبقوه مــن الشــهداء،
تفجــر دمــه وتفتــت رأســه ،فعلــت رصخــات والدتــه املطالبــة بالنجــدة إلســعاف ولدهــا.
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الشهيد املجاهد حسني سامي خري البطش
رباط عىل الثغور طم ًعا يف نعيم الخلود

هكــذا هــم العظــاء الذيــن ال يقبلــون عيــش الهــوان :ضحــوا
بأرواحهــم مــن أجــل كرامــة فلســطني .أبــوا إال أن يكونــوا شــهداء عــى
هــذا الــدم ليثبتــوا للمتخاذلــن أن الكــف تهــزم املخــرز وأن الــدم
انتــر عــى الســيف ،وأن أبنــاء الشــقاقي ال ميكــن أن يركعــوا إال للــه.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1984

ولــد شــهيدنا املجاهــد حســن ســامي البطــش يف  29ينايــر (كانــون الثــاين) 1984م يف كنــف عائلــة مؤمنــة بربهــا
وقدرهــا محافظــة عــى دينهــا أنشــأت شــهيدنا نشــأة إســامية جهاديــة مــا أهلــه ليكــون جنديًــا مــن جنــود الحركــة
اإلســامية بعــد أن رضــع حليــب العــزة والكرامــة منــد طفولتــه.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد مــن ســبعة أشــقاء وأربــع مــن األخــوات كان ترتيبــه الثــاين بينهــم .درس املرحلتــن
االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الرافعــي ببلــدة جباليــا البلــد ،وبعــد ذلــك تــرك الدراســة وســلك طريــق العمــل
ليســاعد عائلتــه يف كســب لقمــة العيــش ويســاعد والــده يف تحمــل عــبء اإلنفــاق عــى أرستــه ،فــكان منــد صغــره
يتحمــل املســئولية ويشــارك أرستــه همومهــا وأحزانهــا.
صفاته وأخالقه

اتســم شــهيدنا الفــارس حســن البطــش بابتســامته الهادئــة التــي تنــم عــن الشــخصية اإلســامية املتزنــة كــا أحــب
إخوانــه املجاهديــن وكل مــن رفــع الســاح يف وجــه بنــي صهيــون ولســان حالــه يقــول« :إمنــا املؤمنــون إخــوة».

تعلــق قلــب شــهيدنا املقــدام حســن منــذ صغــره باملســاجد ،وعــرف طريقهــا ،فأصبــح مــن رواده األمــر الــذي أثــر يف
ســلوكه مــع اآلخريــن ،وجعلــه محبوبًــا بــن النــاس ،فأحبــه كل مــن عرفــه ،وتأثــر بــه كل مــن خالطــه خاصــة يف مياديــن
الجهــاد واملقاومــة.
مشواره الجهادي

حفلــت حيــاة شــهيدنا املجاهــد حســن باملقاومــة والجهــاد وشــارك يف صــد العديــد مــن التوغــات عــن محافظــة
الشــال؛ ففــي منتصــف االنتفاضــة الثانيــة أدرك أنــه البــد مــن مقارعــة هــذا العــدو الــذي يســوم أهلنــا كل أنــواع
العذابــات واإلهانــات ،فاقتنــع بفكــر الجهــاد اإلســامي كفكــر أصيــل عــى الســاحة الفلســطينية ،فانتمــى إىل صفــوف
حركــة الجهــاد يف العــام 2005م ،وتــرىب عــى موائــد اإلميــان والوعــي والثــورة ،موائــد اإلســام العظيــم فأحــب الجهــاد
يف ســبيل اللــه وعشــقه أكــر وألــح عــى إخوانــه يف قيــادة رسايــا القــدس عــى االنضــام لصفــوف الجنــاح العســكري.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وبعــد عــام مــن اإللحــاح الشــديد عــى اإلخــوة قــادة الرسايــا يف منطقتــه التحــق بصفــوف مجاهــدي الرسايــا ،فــكان
نعــم املجاهــد الصابــر واملحتســب والكتــوم متمثـ ًـا قــول الرســول املصطفــى« :اســتعينوا عــى قضــاء حوائجكــم بالــر
والكتــان».
متي ــز ش ــهيدنا الف ــارس حس ــن بالفعالي ــة الش ــديدة يف كاف ــة املواق ــع الت ــي ين ــاط ب ــه العم ــل فيه ــا خاص ــة يف
مناط ــق الرب ــاط ع ــى الخط ــوط األمامي ــة لالش ــتباك م ــع الع ــدو ،وه ــو م ــا ب ــرز بج ــاء يف مهمت ــه الجهادي ــة خ ــال
الع ــدوان الصهي ــوين الغاش ــم ال ــذي اس ــتهدف املنطق ــة الرشقي ــة لبل ــدة جبالي ــا البل ــد وال ــذي ع ــرف فلس ــطين ًيا باس ــم
املحرقــة ،وذلــك بتاريــخ  1مــارس (آذار) 2008م واســتمر ملــدة ثالثــة أيــام عــى التــوايل وراح ضحيتــه الع ـرات مــن
املواطن ــن م ــا ب ــن ش ــهيد وجري ــح.
موعد مع الشهادة

شــهيدنا املجاهــد حســن عــى موعــد مــع الشــهادة ،عــى موعــد مــع الــدم ،وذلــك يف ســاعات الفجــر األوىل ليــوم
الســبت  1مــارس (آذار) 2008م .ففــي ذلــك اليــوم املبــارك خــرج تــاركًا وراءه كل ملــذات الدنيــا يســابق الزمــن نحــو
وعــد اللــه حامـ ًـا ســاحه ،عاقــدا العــزم عــى تلقــن املعتديــن مثــن جرمهــم .كان شــهيدنا مرابطًــا يف نقطــة متقدمــة
رشق جباليــا حيــث كانــت القــوات الخاصــة يف منطقــة عزبــة عبــد ربــه ،فكشــف شــهيدنا أمرهــم وأمطرهــم بوابــل
مــن النـران وقذائــف ( )R.B.Gفســقط مــن العــدو القتــى والجرحــى ،فرصدتــه طائـرات الغــدر الصهيونيــة وأطلقــت
صواريــخ حقدهــا تجــاه مجموعتــه فارتقــى الشــهيد املجاهــد حســن البطــش وأصيــب أعضــاء املجموعــة إصابــات
متفاوتــة ليلقــى شــهيدنا املجاهــد حســن ربــه كــا أحــب ومتنــى ،فهنيئــا لــك الجنــة بــإذن اللــه!
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الشهيد املجاهد محمد عبد القادر حسن عقيالن
سار عىل درب العظامء حتى نال املنى

صنـــاع التاريـــخ ليســـوا القـــادة والزعـــاء الذيـــن تركـــز عليهـــم
األضـــواء عـــادة يف كتـــب التاريـــخ ،الزعـــاء والقـــادة هـــم الجـــزء
الب ــارز م ــن صناع ــه .هن ــاك صن ــاع لبقي ــة أجزائ ــه ال يرك ــز املؤرخ ــون
عليهــم أي أضــواء إال يف القليــل النــادر .كل مجاهــد فلســطيني صنــع
ج ــز ًءا م ــن تاريخن ــا .الش ــهيد املجاه ــد محم ــد عقي ــان م ــن أولئ ــك
الصن ــاع العظ ــام.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1990

يف  2مــارس (آذار) 1990م ولــد الشــهيد الفــارس محمــد عبــد القــادر عقيــان (أبــو تـراب) مبخيــم جباليــا لالجئــن،
مخيــم الشــهداء والثــورة ،حيــث نشــأ وترعــرع بــن أزقــة هــذا املخيــم الــذي طاملــا عهدنــاه منب ًتــا لألبطــال.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن أحــد عــر شــقيقًا هــو الســابع بينهــمُ ،ه ِّجــرت أرستــه مــن بلدتهــا األصلية
«الفالوجــا» ،وقدمــت العائلــة العديــد مــن األبطــال أرسى وشــهداء أمثــال الشــهيد املجاهــد يف رسايــا القــدس أكــرم
عقيــان ،والشــهيد املجاهــد محمــد رشــدي عقيــان ،واألســر املجاهــد ســامي عقيــان شــقيق الشــهيد محمــد ،وشــقيقه
الشــهيد وائــل عقيــان.
صفاته وأخالقه

عــى موائــد القــرآن الكريــم وبــن جــدران املســجد األبيــض تــرىب الشــهيد املجاهــد محمــد وقــى زهــرة عمــره
عابــدً ا مح ًبــا لحلقــات الذكــر وقيــام الليــل ،مداو ًمــا عــى االعتكافــات خاصــة يف مســجد القزمــري الــذي تشــهد جدرانــه
وأعمدتــه بنحيبــه وبكائــه وخشــوع قلبــه مغر ًمــا بســرة النبــي محمــد  ،مح ًبــا لوالديــه ،مطي ًعــا لهــا ،بشــوش الوجــه
شــديد الحيــاء.
مشواره الجهادي

منــا وترعــرع شــهيدنا املجاهــد محمــد وكــر معــه حبــه للوطــن حيــث يحــدوه األمــل يف تحريــر وطنــه وتطهــر
املقدســات مــن دنــس االحتــال؛ فقــد شــاهد املجــازر بــأم عينيــه وســمع بأذنيــه أصــوات القصــف ،وعايــش األحــداث
املتالحقــة ،وتعلــم ســر الشــهداء القــادة الذيــن أحبهــم أمثــال الدكتــور املعلــم فتحــي الشــقاقي ،والشــهيد القائــد
محمــود الخواجــة والشــهيد املجاهــد رامــي ســعد ،والشــهيد املجاهــد عــي العــاوي ،والشــهيد املجاهــد أكــرم عقيــان.
يف انتفاضــة األقــى املباركــة كان جــل حلمــه أن يصبــح مجاهــدً ا يف ســبيل اللــه ،فتحقــق لــه ذلــك حيــث التحــق
بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي التــي أحبهــا وآمــن بفكرهــا يف العــام 2005م ،وشــارك يف املخيــات الصيفيــة التــي
أقامتهــا الحركــة التــي كان آخرهــا مخيــم البيعــة والوفــاء للشــهداء واألقــى .ونظــ ًرا لصدقــه وإخالصــه وفراســته
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وشــجاعته وإلحاحــه عــى أن يكــون مجاهــدً ا يف ســبيل اللــه التحــق بصفــوف رسايــا القــدس عــام 2006م ،حيــث خــاض
عــدة دورات عســكرية متهيديــة إىل أن أصبــح جنديًــا مدربًــا جاهـ ًزا ألداء مهامــه املختلفــة التــي كلــف بهــا .وقــد أثــرت
عــدة مواقــف جهاديــة يف شــوق محمــد للجهــاد وعشــقه للشــهادة ،ومنهــا مــا حــدث عندمــا استشــهد بجانبــه الشــهيد
عبــد اللــه أبــو عــودة ،واستشــهاد املجاهــد عــاء العمــري ،مــا أثــار فيــه عبــق الشــهادة وروح الثــورة والقتــال والتضحيــة.
كان شــهيدنا املجاهــد محمــد ينجــز مهامــه التــي يكلــف بهــا عــى أكمــل وجــه ،وقــد تــدرج يف املهــات العســكرية،
حيــث عمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطالع ،فــكان مجــدً ا نشــيطًا فعــاالً حيــث شــارك يف أكــر مــن  100مهمــة رصــد .ومل
تضعــف إصابتــه يف بطنــه خــال األحــداث املؤســفة مــن همتــه يف العمــل ودوره الجهــادي ،بــل يــزداد مــع كل معانــاة
وأمل إرصا ًرا وعنفوانًــا.
أحــب شــهيدنا املجاهــد محمــد الربــاط عــى الثغــور وحراســة أبنــاء شــعبه والســهر عــى راحتهــم وقضــاء الليــايل
الطــوال دون ملــل.
مــن أبــرز املهــات الجهاديــة التــي شــارك فيهــا الشــهيد الفــارس محمــد عقيــان مشــاركته يف إطــاق عــدد مــن
الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة املمتــدة عــى حــدود القطــاع خاصــة مشــاركته يف قصــف مدينــة عســقالن يف
 17ينايــر (كانــون الثــاين) 2007م وقــد اعــرف العــدو حينهــا بتدمــر منــزل وإصابــات بالهلــع ،وعــاد شــهيدنا املجاهــد
محمــد يف ذاك اليــوم إىل البيــت مــرو ًرا وهــو يتابــع األخبــار ويــرى الجــن يف عيــون أعــداء اللــه.
وبتاريــخ  12نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2006م شــارك يف عمليــة إطــاق نــار تجــاه قــوة صهيونيــة مرتجلــة مــن ناقلــة
جنــد كانــت تنــوي اعتــاء أحــد بيــوت املواطنــن ،وقــد اعــرف العــدو حينهــا بإصابــة  6مــن جنــوده.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  1مــارس (آذار) 2008م توجــه الشــهيد املجاهــد محمــد عقيــان إىل ميــدان املواجهــة يف شــال رشق قطــاع
غــزة ،وبالتحديــد مخيــم جباليــا لالجئــن حيــث كانــت آليــات االحتــال تعيــث خرا ًبــا وفســا ًدا يف أرايض املواطنــن،
ومتعــن قتـاً بالشــبان والنســاء واألطفــال ،يومئــذ انطلــق شــهيدنا الفــارس محمــد إىل ميــدان املعركــة بصحبــة عــدد مــن
فرســان املقاومــة يحملــون أســلحتهم وعتادهــم املتــاح بــن أيديهــم.

بــدأ شــهيدنا املجاهــد محمــد برفقــة أصحابــه االســتعداد للتصــدي آلليــات العــدو ،فــزرع عبــوة ناســفة يف طريــق
دبابــة صهيونيــة ،وعندهــا اســتهدفته طائــرة اســتطالع مــع املجموعــة املجاهــدة بصــاروخ حاقــد مــزق جســده لرتتقــي
روحــه إىل العليــاء يف متــام الســاعة الخامســة مــن مســاء ذلــك اليــوم.
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الشهيد املجاهد مصلح محمد مصلح صالح
أحد فرسان التصدي للمحرقة الصهيونية شامل القطاع

يف مهرجــان الشــهادة يلتقــي املجاهــدون ليؤكــدوا أن الشــهيد ال
يذهب إىل املوت ،بل يذهب إىل االشــتباك املســتمر .وال ينهي االنفجا ُر
أو الرصاصــة دوره يف املقاومــة .الشــهداء يعيــدون تشــكيل الحياة بزخم
أكــر وبإبــداع أعظــم لتبقــى الشــهادة هــي املعــادل املوضوعــي للحياة؛
فــا حيــاة وال تاريــخ لنــا بــدون الشــهداء ،وال مــاض وال مجــد وال عربة؛
فهــم الذيــن يصنعــون لنــا املســتقبل ،وليــس املرجفــن واملعاهديــن
عــى الصمــت والنكــوص ،وتجــارة األوطــان وبيــع املقدســات.

)(2008 - 1983

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد مصلــح محمــد صالــح (أبــو عــي) بتاريــخ  15ديســمرب (كانــون األول) 1983م يف بلــدة جباليــا
شــال قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية مؤمنــة بســيطة تتكــون مــن والديــه وســتة إخــوة وأربــع أخــوات .شــاء القــدر أن
يكــون ترتيبــه الرابــع بــن الجميــع.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد مصلــح مراحل تعلمه االبتــدايئ واإلعدادي مبدارس بلدة جباليا ،قبــل أن يلتحق بالعمل املهني.
والــدة الشــهيد (أم إبراهيــم) اسرتســلت يف الحديــث عــن فلــذة كبدهــا قائلــة« :مصلــح عــاش طفولــة قاســية نتيجــة
ملــرض أمل بــه ،وكاد أن يفتــك بــه لــوال عنايــة اللــه ولطفــه» مؤكــدة أنهــا القــت األمريــن يف رعايتــه ومتابعتــه عنــد
األطبــاء يف تلــك الفــرة العصيبــة مــن حياتــه حتــى متاثــل للشــفاء .ويذكــر أن شــهيدنا مصلــح تــزوج يف العــام 2004م
ورزق طفلــة ســاها إرساء وطفـ ًـا ســاه عــي.
وتابعــت أم إبراهيــم تقــول« :ومنــذ انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة ،بــدأت تنتابنــي مشــاعر الخــوف والقلــق عــى
حيــاة مصلــح حيــث إنــه دائــم الحديــث عــن الجهــاد واملقاومــة مــا دفعنــي إىل تزويجــه مــن إحــدى قريباتــه يف العــام
2004م عــى أمــل أن يبتعــد عــن طريــق املجاهديــن إال أن ذلــك مل يثنــه للحظــة واحــدة عــن مقارعــة األعــداء واليقــن
ميــأ قلبــه بــأن األجــل إذا حــان لــن يتأخــر لحظــة واحــدة».
صفاته وأخالقه

عــاش شــهيدنا الفــارس مصلــح حيــاة الزاهــد يف الدنيــا الراغــب فيــا عند اللــه توا ًقــا للشــهادة ،صارخًا يف وجــه الظلم،
رافضً ــا لكافــة أشــكال الغطرســة الصهيونيــة ،مؤمنــا بأن فلســطني ال ميكــن أن تبقى محتلــة وأن القدس البد لهــا أن تتحرر.

شــقيقه البكــر إبراهيــم يتحــدث عنــه« :مصلــح مــن الشــباب املؤمــن امللتــزم بالصــاة خاصــة صــاة الفجــر يف
مســجدي العمــري وخديجــة ببلــدة جباليــا ،كــا حــرص عــى حضــور مجالــس العلــم والذكــر والقــرآن».
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مــن جانبــه أشــاد شــقيقه عمــر مبــدى حســن ونبــل أخالقــه مؤكــدً ا أنــه داوم عــى الذكــر وقـراءة القــرآن والخــروج
يف ســاعات املســاء للربــاط والعــودة بعــد صــاة الفجــر.
مشواره الجهادي

ظــل شــهيدنا املجاهــد مصلــح رافضً ــا لالحتــال ومامرســاته البشــعة ومجــازره ضــد أبنــاء شــعبنا ،فــأرص عــى االنخراط
والســر يف طريــق املقاومــة ،فتعــرف عــى فكــر الجهــاد والشــقاقي واقتنــع بأطروحــات حركــة الجهاد اإلســامي السياســية
والفكريــة ،واقتنــع بصدقهــا وطهــارة بندقيتهــا ،فالتحــق بصفــوف الحركــة يف مطلــع العــام 2000م ثــم التحــق بصفــوف
رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ تشــكيالتها األوىل حيــث ســعى منــذ اللحظــة األوىل
النضاممــه لتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف قلــب الكيــان الغاصــب ،لكــن الظــروف مل تكــن ســانحة.
خــاض شــهيدنا املجاهــد مصلــح العديــد مــن املعــارك البطوليــة ضــد القــوات الصهيونيــة الخاصــة منهــا الكمــن
الــذي نصبــه يف أحــد املنــازل الخاليــة لتنفيــذ عمــل استشــهادي يف االجتيــاح الصهيــوين ملخيــم جباليــا يف العــام 2004م
حيــث متكــن مــن االشــتباك مــع الوحــدات الصهيونيــة الخاصــة وإيقــاع إصابــات مبــارشة يف صفوفهــا واالنســحاب بســام
تحفظــه عنايــة الرحمــن .
عمــل شــهيدنا املجاهــد أبــو عــي مسـ ً
ـئول ميدان ًيــا يف رسايــا القــدس وتــرأس عــدة مجموعــات أوكلــت إليهــا مهمــة
الربــاط املتقــدم يف شــال قطــاع غــزة وبالتحديــد رشق مخيــم جباليــا.
ُيســجل لشــهيدنا الفــارس مصلــح مشــاركته يف دك املواقــع العســكرية واملغتصبــات الصهيونيــة بقذائــف الهــاون
والصواريــخ القدســية ،كــا عمــل عــى نصــب الكامئــن للوحــدات الصهيونيــة واالشــتباك املبــارش معهــا يف أكــر مــن
محــور مــن املحــاور الرشقيــة ملخيــم جباليــا.
موعد مع الشهادة

شــهيدنا املجاهــد مصلــح عــى موعــد مــع الحلــم الــذي طاملــا متنــاه؛ ففــي مســاء اليــوم األول للمحرقــة الصهيونيــة
التــي صبــت نريانهــا عــى شــال القطــاع بتاريــخ  1مــارس (آذار) 2008م خــرج شــهيدنا املقــاوم مصلــح برفقــة مجموعــة
مــن مجاهــدي رسايــا القــدس ملواجهــة القــوات الصهيونيــة املتوغلــة يف عزبــة عبــد ربــه الواقعــة رشق مخيــم جباليــا
حيــث اشــتبك مــع القــوات الخاصــة التــي عــادة مــا تســبق اآلليــات العســكرية مغطــاة بكثافــة الطائـرات ،لكــن هــذه
الرتســانة مل ترهــب شــهيدنا الفــارس مصلــح ومجاهــدي رسايــا القــدس الذيــن خاضــوا معركــة بطوليــة ختــم بهــا شــهيدنا
جهــاده إثــر إصابتــه برصاصــات مــن قبــل القناصــة الصهيونيــة التــي كانــت تجهــز لكمــن توقــع فيــه املجاهديــن.
الجديــر بالذكــر أن املحرقــة الصهيونيــة بــدأت يف  1مــارس (آذار) 2008م يف عــدوان بربــري شــنته اآللــة الصهيونيــة
ضــد قطــاع غــزة وبالتحديــد الشــال مــن القطــاع مســتهدفة املدنيــن اآلمنــن بالصواريــخ الغــادرة مدعمــة بتوغــل بــري
عــى منطقــة عزبــة عبــد ربــه رشق جباليــا .واســتمر هــذا العــدوان ثالثــة أيــام عــى التــوايل وكان حصيلتــه حــوايل 50
شــهيدً ا ومــا يقــرب الـــ  160جري ًحــا معظمهــم مــن النســاء واألطفــال.
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الشهيد املجاهد حسن زياد خليل أبو جارس
عىل درب الشهداء نال وسام الشهادة والجهاد

حســن أبــو جــارس يــا شــهيدً ا مل يتــوان عــن درب الشــهداء يو ًمــا.
يــا مــن صنــت العهــد ووفيــت بوعــد الشــهداء .حســن يــا مــن شــاركت
يف دحــر املحتــل الغاصــب عــن أرضنــا وبيوتنــا وأطفالنــا ،وناضلــت
وقاومــت واستشــهدت لتلحــق بركــب الشــهداء العظــام .لــك منــا ألــف
ســام.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1990

بــن أزقــة مخيــم جباليــا ولــد أحــد فرســان رسايــا القــدس الشــهيد املجاهــد حســن زيــاد أبــو جــارس يف  17فربايــر
(شــباط) 1990م ،ألرسة بســيطة َه َّجرهــا االحتــال الصهيــوين الغاصــب مــن بلدتهــا األصليــة «نجــد» التــي تخضــع
لالحتــال منــذ العــام 1948م .كغريهــا مــن العوائــل الفلســطينية املكلومــة والصابــرة.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد حســن وســط عائلــة بســيطة تتكــون مــن مثانيــة إخــوة وســت أخــوات ،اإلســام العظيــم
كســاءهم ،وفلســطني حــارضة بــن ثــواين أضالعهــم.
ترعــرع شــهيدنا املجاهــد حســن بــن أزقــة وشــوارع مخيــم الثــورة ليبــدأ دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة
الفاخــورة مبخيــم جباليــا لينتقــل بعدهــا ملدرســة بيــت الهيــا لدراســة املرحلــة الثانويــة.
عــاش الشــهيد املجاهــد حســن حياتــه وســط حالــة مــن الضيــق والحــزن بعــد فقدانــه لوالديــه وهــو يف مقتبــل
العمــر ،تلــك الفــرة التــي يحتــاج فيهــا لرعايــة والديــه لكــن هــو القــدر شــاء لشــهيدنا أن يحيــى يتيـ ًـا حيــث فقــد
والدتــه عــام 1996م ووالــده يف عــام 2005م ليــركاه وحيــدً ا يعتمــد عــى نفســه ليخــرج صل ًبــا مــن وســط املعانــاة
والحرمــان.
صفاته وأخالقه

متتــع الشــهيد املجاهــد حســن باألخــاق اإلســامية الحميــدة ،وابتســامة مل تفــارق محيــاه حيــث شــهد لــه كل مــن
عرفــه بحســن الخلــق واألدب الجــم كــا أكــد لنــا أحــد أصدقائــه الــذي وصــف الشــهيد باملؤمــن الصبــور الخلــوق
وخصوصــا صــاة الفجــر مبســجد التوبــة إىل اللــه ،كــا اتصــف بالــذكاء ورسعــة
اللتزامــه بالصلــوات داخــل املســجد
ً
البديهــة.
مشواره الجهادي

منــذ بدايــة انتفاضــة األقــى اندفــع شــهيدنا املجاهــد حســن للمواجهــة مــع قــوات االحتــال كغــره مــن آالف
الشــباب الفلســطيني الثائــر حيــث شــهدت لــه مناطــق التــاس يف معــر بيــت حانــون (إيــرز) وهــو يرشــق جنــود
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االحتــال بحجارتــه املباركــة ،ومــا هــي إال ســنوات قالئــل حتــى التحــق شــهيدنا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف
فلســطني حيــث التــزم الشــهيد يف الصلــوات وحلقــات الذكــر األمــر الــذي جعلــه محــط أنظــار مجاهــدي رسايــا القــدس
ليتــم اختيــاره ضمــن عنــارص رسايــا القــدس ليــازم بعدهــا الشــهيد القائــد محمــد الرتامــي أبــو الســعيد لينهــل مــن
عطائــه وتضحياتــه وجهــاده ،كــا شــارك شــهيدنا يف الربــاط عــى الثغــور يف املناطــق الحدوديــة وكلــه أمــل يف أن يلقــى
ربــه شــهيدً ا مقبـ ًـا غــر مدبــر.
كــا شــارك الشــهيد املجاهــد حســن يف عــدة مهــات إلطــاق الصواريــخ عــى مغتصبــة «ســيديروت» الصهيونيــة
ر ًدا عــى اغتيــال قــادة رسايــا القــدس يف شــال قطــاع غــزة الشــهيد القائــد محمــد الرتامــي والشــهيد حســام أبــو حبــل
والشــهيد ســمري بكــر والشــهيد أســامة ياســن.
موعد مع الشهادة

يف يــوم الســبت املوافــق  1مــارس (آذار) 2008م تعرضــت عزبــة عبــد ربــه رشق مخيــم جباليــا لتوغــل صهيــوين
مدعــوم بالطائ ـرات الحربيــة حيــث مارســت قــوات االحتــال أبشــع أشــكال القتــل بحــق املواطنــن.
صــى شــهيدنا املقــاوم حســن الفجــر وتــوكل عــى اللــه متج ًهــا صــوب أرض املعركــة عاز ًمــا عــى اللحــاق بركــب
الشــهداء ،ليتــم اســتهدافه بصــاروخ صهيــوين مــن طائ ـرات االســتطالع الصهيونيــة أصيــب عــى إثــره بحالــة خطــرة
نتيجــة لبــر قدمــه اليــرى ليدخــل بعدهــا إىل غرفــة العنايــة املركــزة ويلقــى ربــه شــهيدً ا بعــد يومــن مــن إصابتــه
الخطــرة يــوم االثنــن املوافــق  3مــارس (آذار) 2008م.
فهنيئا لك الشهادة يا حسن وأنت تلحق بقادتك ورفاقك املجاهدين امليامني إىل عليني يف مستقر رحمته.
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الشهيد املجاهد غسان عبد الحي جودت عبد ربه
ترك البنه اسمه وقدوة جهاده

طريــق املجاهديــن معبــد بالدمــاء واألشــاء ،عرفــوا أن هــذا الديــن
يطلــب مزيــدً ا مــن التضحيــات ،فقــرروا أن يكونــوا هــم الســ ّباقون
إرضــاء للــه ســبحانه وتعــاىل ،فكانــت خامتتهــم الشــهادة.

)(2008 - 1986

الميالد والنشأة

 13ديســمرب (كانــون األول) 1986م كان موعــد بــزوغ فــارس جديــد مــن فرســان فلســطني وحركــة الجهــاد اإلســامي.
إنــه الشــهيد املجاهــد غســان عبــد الحــي عبــد ربــه (أبــو فــارس) ذلــك املجاهــد الــذي عــزم عــى مواصلــة درب الشــهداء
منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى جرائــم االحتــال بحــق أبنــاء شــعبه ،وامتــأ قلبــه باإلميــان والفكــر الجهــادي الــذي أســس
لــه املعلــم املفكــر د .فتحــي الشــقاقي.
تــرىب وترعــرع شــهيدنا املجاهــد أبــو فــارس يف كنــف أرسة بســيطة مكونــة مــن عــرة أفـراد اتخــذت القــرآن دســتو ًرا
لهــا ومتيــزت باألخــاق اإلســامية الحميدة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد غســان تعليمــه االبتــدايئ يف مــدارس بلــدة جباليــا قبــل أن يتوجــه للعمــل ملســاعدة والــده
يف إعالــة أرستــه حيــث امتهــن حرفــة الخياطــة .تــزوج عــام 2004م مــن زوجــة صالحــة صابــرة ،فرزقــه اللــه طفلــن هــا
فــارس وغســان االبــن الــذي ولــد بعــد استشــهاد والــده.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد أبــو فــارس باألخــاق اإلســامية النبيلــة والحميــدة ،فــكان أكــر إخوانــه بـ ًرا بوالديــه ،عطو ًفــا
عــى الصغــار ،وباحرتامــه للنــاس وتواضعــه ومشــاركته للجميــع يف مناســباتهم كــا عــرف بالكتــان والرسيــة.

مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد املجاهــد غســان بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 2004م فتــرب فكرهــا ونهجهــا
اإلســامي املميــز .ويف العــام 2006م انخــرط يف صفــوف الجنــاح املســلح للحركــة (رسايــا القــدس) ليجســد بروحــه ودمــه
وأشــائه شــهادته عــى صــدق انتامئــه لإلســام وفلســطني وخيــار الجهــاد واملقاومــة.
شــارك شــهيدنا أبــو فــارس يف الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة ملخيــم جباليــا ،ولــه عــدة إســهامات يف صــد تســلل
القــوات الخاصــة الصهيونيــة عــى بلــدة جباليــا.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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مل يقتــر دور شــهيدنا املجاهــد غســان عنــد هــذا الحــد ،بــل التحــق بصفــوف إخوانــه يف الوحــدة الصاروخيــة
ليشــارك يف صناعــة معادلــة الرعــب يف رصاع الصهاينــة.
موعد مع الشهادة

يف ســاعات الصبــاح األوىل مــن يــوم االثنــن  3مــارس (آذار) 2008م قــدر موعــد رحيــل الشــهيد الفــارس غســان بعــد
أن أصيــب إصابــة بالغــة ج ـراء اســتهدافه بصــاروخ مــن طائــرة اســتطالع مــع رفــاق دربــه الشــهيدين مصلــح صالــح
ومحمــود عبــد ربــه أثنــاء اشــتباكهم مــع القــوات الخاصــة الصهيونيــة املتوغلــة يف منطقــة عزبــة عبــد ربــه رشق مخيــم
جباليــا خــال املحرقــة الصهيونيــة عــى شــال غــزة.
الجديــر بالذكــر أن املحرقــة الصهيونيــة بــدأت يف  1مــارس (آذار) 2008م يف عــدوان بربــري شــنته اآللــة الصهيونيــة
ضــد قطــاع غــزة وبالتحديــد الشــال مــن القطــاع مســتهدفة املدنيــن اآلمنــن بالصواريــخ الغــادرة مدعمــة بتوغــل بــري
عــى منطقــة عزبــة عبــد ربــه رشق جباليــا .واســتمر هــذا العــدوان ثالثــة أيــام عــى التــوايل وكان حصيلتــه  50شــهيدً ا
ومــا يقــرب الـــ  160جري ًحــا معظمهــم مــن النســاء واألطفــال.
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الشهيد املجاهد محمد عبد الرحيم معبد مهنا
أحد مجاهدي الوحدة الصاروخية

كثـرا مــا ســمع الشــهيد محمــد مــن والديــه حديــث الحنــن إىل
قريــة املســمية التــي اغتصبــت يف النكبــة الكــرى .وتلفــت فــرأى
الصهاينــة الذيــن ه ّجــروا والديــه منهــا يف أجــواء الرصــاص والدمــاء
واملــوت قــد اســتولوا يف عــدوان جديــد عــى مــا تبقــى مــن الوطــن.
النكبــة األوىل أفرخــت نكبــة ثانيــة ،فتعاظــم العــبء عــى الجيــل
الجديــد مــن الفلســطينيني وازداد حلــم اآلبــاء بالعــودة إىل قراهــم
)(2008 - 1984
ومدنهــم بعــدا .رفــض الجيــل الجديــد قســوة املعادلــة ،وعــزم عــى
تحديهــا بســاح اإلرادة التــي يعززهــا اإلميــان بــأن اللــه ســبحانه وتعــاىل وعــد املؤمنــن بالنــر ،فانطلــق يجاهــد العدوان
حتــى استشــهد.
الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد الرحيــم مهنــا (أبــو مالــك) النــور بتاريــخ  16يوليــو (متــوز) 1984م يف حــي تــل
الهــوا مبدينــة غــزة ودرس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الزيتــون ،واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة الكرمــل،
وأكمــل مســرته الدراســية ،فالتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة وتخصــص تنميــة اجتامعيــة.
نشــأ شــهيدنا املقــدام محمــد يف أرسة مؤمنــة بســيطة ومتواضعــة تعــرف واجبهــا نحــو عقيدتهــا وإســامها وفلســطني،
تعــود جذورهــا إىل قريــة املســمية املحتلــة منــذ العــام 1948م بعــد أن َه َّجــرت العصابــات الصهيونيــة أهلهــا وســكانها
مثلهــم كمثــل الكثــر مــن القــرى واملــدن والبلــدات الفلســطينية.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بشــجاعته وإقدامــه وإخالصــه وصــدق انتامئــه لطريــق ونهــج الجهــاد واملقاومــة
كــا متيــز بشــخصيته الهادئــة املرحــة التــي أحبهــا كل مــن عرفهــا .كــا ُعهــد كتو ًمــا جــدً ا يف عملــه الجهــادي ونشــاطاته
وخصوصا
العســكرية ضــد العــدو الصهيــوين الزائــل بــإذن اللــه تعــاىل ،وأكــر مــن الصيــام والقيــام وقـراءة القــرآن الكريــم
ً
يف آخــر أيامــه .ال يعــرف الخــوف أبــدً ا مهــا كانــت املخاطــر التــي تواجهــه.
مشواره الجهادي

انتمــي شــهيدنا املجاهــد محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني خــال انتفاضــة األقــى املباركــة إميانًــا منــه
بصوابيــة منهجهــا وح ًبــا لنهجهــا املقــاوم ،فشــارك يف الكثــر مــن الفعاليــات واألنشــطة الحركيــة ،كــا شــارك يف إحيــاء
العديــد مــن املناســبات مــع إخوانــه يف الحركــة.
تــدرج شــهيدنا املجاهــد أبــو مالــك يف العمــل الحــريك وأىب إال أن يلتحــق أيضً ــا بصفــوف الجنــاح العســكري رسايــا
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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القــدس حيــث شــارك مــن خاللــه يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة التــي كانــت تخوضهــا الرسايــا مــع العــدو الصهيــوين
ومنهــا العمــل يف وحــدة املرابطــن التابعــة للرسايــا حاميــة لثغــور قطــاع غــزة الصامــد وصــد أي محاولــة اخ ـراق أو
توغــل ألراضينــا املحــررة .كــا تــرك بصمــة جليــة يف وحــدة الرصــد واالســتطالع التــي تهتــم بالبحــث عــن أي نقطــة
ضعــف يف تحصــن العــدو لرضبــه منهــا إضافــة إىل جمــع كافــة املعلومــات الالزمــة عــن تحركاتــه و تحصيناتــه وتســليحه
ومــا شــابه.
كــا عمــل شــهيدنا املقــدام أبــو مالــك يف وحــدة إطــاق الصواريــخ املحليــة عــى البلــدات واملغتصبــات الصهيونيــة
املحيطــة بقطــاع غــزة إميانًــا منــه بــرورة رضب العــدو يف العمــق.
موعد مع الشهادة

يف يــوم الثالثــاء  4مــارس (آذار) 2008م ارتقــي شــهيدنا الفــارس محمــد إىل جنــان املجــد والخلــود بعــد أن اســتهدفته
طائ ـرات العــدو الصهيــوين بصــاروخ أثنــاء قيامــه بإطــاق الصواريــخ عــى البلــدات الصهيونيــة الواقعــة عــى حــدود
محافظــة شــال قطــاع غــزة مــا أدى الستشــهاد الفــارس محمــد وإصابــة باقــي أفـراد املجموعــة بجـراح.
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الشهيد املجاهد يوسف سليامن حسني السمريي
عاش مجاهدً ا واستشهد ً
مقاتل

حــب األرض ذات البســاتني والخــرة يف القــرارة حركــه للدفــاع
عنهــا ،فعــاش مجاهــدً ا لتحريرهــا جهــا ًدا محفوفًــا باملخاطــر حتــى
ارتقــى شــهيدً ا.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1961

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد يوس ــف س ــليامن الس ــمريي (أب ــو مع ــاذ) يف  4أبري ــل (نيس ــان) 1961م يف منطق ــة الق ـرارة
ألرسة مؤمن ــة تحس ــن تربي ــة أبنائه ــا ع ــى م ــكارم األخ ــاق وح ــب العل ــم .ول ــه خمس ــة إخ ــوة وث ــاث أخ ــوات .تلق ــى
ش ــهيدنا املجاه ــد يوس ــف تعليم ــه حت ــى الثانوي ــة العام ــة ،والتح ــق بجامع ــة األزه ــر م ــدة عام ــن .وللش ــهيد أرب ــع
بن ــات وخمس ــة أبن ــاء.

نشــأ شــهيدنا املجاهــد يوســف الســمريي يف أرسة مجاهــدة ،حيــث قدمــت عائلتــه الصابــرة العديــد مــن الشــهداء
عــى طريــق ذات الشــوكة ومنهــم :أســامة الســمريي ،محمــد الســمريي ،إبراهيــم الســمريي ،أحمــد الســمريي ،خالــد
الســمريي ،ومــا زالــت تقــدم فلــذات أكبادهــا دفا ًعــا عــن اإلســام وفلســطني.
تعتــر عائلــة الشــهيد املجاهــد أبــو معــاذ من العائــات املجاهــدة قدميًا حيث هــدم االحتــال منزلهم يف الســبعينيات،
ورحلــوا إىل صح ـراء ســيناء يف منطقــة «أبــو زنيمــة» وبقــوا مرحلــن ملــدة  7شــهور ثــم ســمح لهــم االحتــال بالعــودة
إىل فلســطني.
صفاته وأخالقه:

ُعــرف الشــهيد املجاهــد يوســف بطيبــة القلــب وحســن األخــاق ،وهــو مــا يجمــع عليــه كل مــن عرفــه وعــارشه .وكان
حنــون القلــب عطو ًفــا عــى الضعفــاء واملحتاجــن ،ومــن ذلــك أنــه طلــب مــن صاحــب بقالــة يف منطقــة ســكنه أن يبيــع
لصبــي فقــر كل مــا يحتاجــه بــن حــن وآخــر عــى حســابه الخــاص.
كــا متيــز شــهيدنا املجاهــد أبــو معــاذ بعالقــات ممتــازة مــع أرستــه ،فــكان مح ًبــا للجميــع ،ومحبو ًبــا مــن الجميــع.
بــار بوالديــه حيــث كان مطي ًعــا لهــا ومقر ًبــا منهــا ،يعطــف عــى الصغــار ويحــرم الكبــار.
ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد أبــو معــاذ بســاطته وتواضعــه ،حيــث كان حســن املعاملــة وكان يشــارك يف جميــع
املناســبات الخاصــة بالعائلــة ويــزور رحمــه .كثــر االبتســامة ،ميتــاز بالهــدوء والطأمنينــة وشــجاع ال يعــرف الخــوف.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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حريصــا عــى الصلــوات الخمــس يف جامعــة يف مســجد الـراءة يف القـرارة بخانيونــس،
كان شــهيدنا املجاهــد يوســف
ً
ويحــث جميــع إخوانــه وأصدقائــه عــى أداء الصلــوات يف جامعــة.
مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا الفــارس أبــو معــاذ عــى الخيــار األمــل ،عــى اإلســام املقــاوم ،فوجــد ضالتــه التــي يبحــث عنهــا
فانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 1984م وشــارك يف الكثــر مــن األحــداث والفعاليــات الحركيــة.

واصــل شــهيدنا الفــارس يوســف الســمريي عملــه الجهــادي فانخــرط يف أول خليــة عســكرية للجهــاد اإلســامي يف
فارســا يحمــل القــرآن يف قلبــه والبندقيــة يف يــده ،وليدافــع عــن طهــارة وقداســة
جنــوب قطــاع غــزة ليكــون جنديًــا ً
فلســطني املباركــة.
عــى خلفيــة عملــه املقــاوم الجهــادي قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين باعتقــال شــهيدنا املقــدام أبــو معــاذ يف
العــام 1986م ملــدة ثــاث ســنوات ،ويف العــام 1991م ألربــع ســنوات ونصــف .وكذلــك قامــت أجهــزة الســلطة يف غــزة
باعتقالــه ثــاث م ـرات يف العــام 1996م ولف ـرات متفاوتــة بســبب نشــاطه العســكري.
قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين مبطــاردة األخ املجاهــد أبــو معــاذ وأعلنتــه مطلو ًبــا لهــا منــذ العــام 1995م عــى
خلفيــة مشــاركته يف العمليــة االستشــهادية التــي نفذهــا الشــهيد املجاهــد خالــد الخطيــب عــى طريــق صــاح الديــن
بالقــرب مــن مغتصبــة كفــار داروم املحــررة بتاريــخ التاســع مــن أبريــل (نيســان) عــام 1995م والتــي أدت إىل مقتــل
عــرة جنــود صهاينــة وإصابــة أكــر مــن  40آخريــن بعضهــم بحــال الخطــر الشــديد حســب اعرتافــات العــدو يف حينــه.
أرشف الشــهيد القائــد أبــو معــاذ عــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة العســكرية التــي أقامتهــا رسايــا القــدس
للمجاهديــن ،وشــارك يف العديــد مــن عمليــات رصــد األهــداف العســكرية الصهيونيــة والتصــدي للقــوات الصهيونيــة
لــدى اجتياحهــا ملدننــا وقرانــا الفلســطينية ،وقــام بإطــاق العديــد مــن قذائــف ( )R.B.Gعــى دبابــات وجيبــات
الصهاينــة عــى الحــدود الرشقيــة ،والعديــد مــن القذائــف الصاروخيــة عــى مغتصبــات العــدو الصهيــوين؛ ألنــه يســكن
عــى الحــدود الرشقيــة ملدينــة خانيونــس.
موعد مع الشهادة

فجــر يــوم  5مــارس (آذار) 2008م داهمــت قــوة صهيونيــة بيــت الشــهيد املجاهــد أيب معــاذ قــرب طريــق الشــهداء
يف القـرارة ،ودارت بينــه وبينهــا معركــة انتهــت باستشــهاده الــذي أبــى أهلــه وأقاربــه ومحبيــه ورفاقــه يف الجهــاد ،وإن
اعتــزوا بــدوره الجهــادي الكبــر ،ومــا نالــه مــن الشــهادة.

يقــول معــاذ أكــر أبنائــه« :مل نفاجــأ باستشــهاد والدنــا؛ فقــد كان يحدثنــا دامئًــا عــن إمكانيــة استشــهاده يف أيــة
لحظــة؛ ألنــه كان مطــار ًدا مــن االحتــال منــذ انضاممــه إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ولقــوة مشــاركته الفعالــة يف رسايــا
القــدس».
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الشهيد املجاهد نادر عادل أحمد أبو داير
نال ما متنى ومىض للجنان شهيدً ا

األبطــال ال ميوتــون ،بــل يبقــون أحيــاء إىل األبــد يف وجــدان وضمــر
وقلــوب األحــرار مــن أبنــاء شــعوبهم األبطــال .ارتقــت أرواحهــم
للعليــاء ال يهابــون املــوت ،لبســوا لــه األكفــان وأعــدوا لــه األرواح،
رووا بدمائهــم الطاهــرة شــجرة الكرامــة ،فغــدت أكــر صالبــة وقــوة،
حملــوا أرواحهــم عــى أكفهــم رخيصــة يف ســبيل اللــه .جــادوا بأعظــم
مــا وهبهــم املــوىل .مل يبخلــوا عــى الوطــن .ادخــروا لــه كل جهــد،
كلهــم وفــاء للعهــد ،هــم أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون.

)(2008 - 1988

الميالد والنشأة

ب ــن أزق ــة ح ــواري مخي ــم جبالي ــا يف املنطق ــة الش ــالية لقط ــاع غ ــزة ول ــد الش ــهيد املجاه ــد ن ــادر ع ــادل أب ــو
داي ــر بتاري ــخ  21يوني ــو (حزيــران) 1988م ألرسة بس ــيطة الجئ ــة أُخرج ــت م ــن أرضه ــا عن ــوة ولج ــأت إىل مخي ــم
جبالي ــا بع ــد أن أجربته ــا عصاب ــات اإلره ــاب الصهيوني ــة ع ــى الت ــرد ع ــن أرضه ــا وبيته ــا يف قري ــة «بري ــر» داخ ــل
أرض فلســـطني املحتلـــة 1948م.
تــرىب شــهيدنا املجاهــد عــادل وســط أرسة ملتزمــة بتعاليــم الديــن ،ربــاه والــده عــى حــب اللــه ورســوله وعلمــه
أمــور دينــه وقيمــه العاليــة الســامية ،وأرضعتــه والدتــه حليــب العــزة والكرامــة وحــب الشــهادة يف ســبيل اللــه وحــب
األرض وعشــق الوطــن ،فكــر وشــب قويًــا فت ًيــا ال يتنــازل عــن حقــه ملتز ًمــا بأخــاق دينــه واق ًفــا عنــد حــدود اللــه يحمل
يف قلبــه العــزم عــى العــودة إىل أرضــه ووطنــه وتحريــره مــن دنــس الصهاينــة الغاصبــن .أرستــه مكونــة مــن  10أفـراد.
التحــق شــهيدنا الفــارس نــادر باملرحلــة االبتدائيــة اإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،وتابــع تعليمــه حتــى
املرحلــة الثانويــة يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجـراح ،وتلقــى تعاليــم دينــه القويــم يف مســجد عــز الديــن القســام فأســس
عــى حــب اإلســام والتضحيــة والجهاد.

صفاته وأخالقه

العب ــارة األوىل الت ــي أطلقته ــا وال ــدة الش ــهيد املجاه ــد ن ــادر الت ــي قابلناه ــا وس ــألناها ع ــن ش ــهيدنا املجاه ــد:
«ن ــادر في ــه كل الصف ــات املحبب ــة والجميل ــة ،اجتامع ــي صاح ــب عالق ــات قوي ــة م ــع كل م ــن عرف ــه؛ فه ــو محب ــوب
ج ــدً ا م ــن القري ــب والبعي ــد عن ــه ،يق ــدم االبتس ــامة ،يرس ــمها ع ــى ش ــفتي كل م ــن تعام ــل مع ــه مي ــازح الن ــاس
ويتكل ــم مب ــا ي ــر م ــن يقابل ــه».
متيــز شــهيدنا املجاهــد نــادر داخــل عائلتــه بــره الشــديد لوالديــه وحبــه الكبــر لهــا ومســاعدتهام بشــكل مســتمر،
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عــرف عنــه حبــه لفعــل الخــر فأينــا تجــد عمـ ًـا تطوع ًيــا يف املنطقــة فإنــك بالتأكيــد ســتجد نــادر ،تقــول والدتــه« :نــادر
مــن أوائــل املتربعــن بالــدم للمصابــن واملــرىض».
داوم شــهيدنا الفــارس نــادر يف مســجد عــز الديــن القســام فأصبــح مــن أنشــط مــن عملــوا يف إعــادة ترميمــه بيديــه
طوبــة طوبــة عــى أحســن وجــه وهيئــة تليــق باملســجد الــذي خــرج عـرات الشــهداء.
مشواره الجهادي

كيــف يكــون مــن رضــع لــن العــزة والكرامــة وحــب الوطــن؟ لــن يكــون إال مجاهــدً ا عنيــدً ا ،فهكــذا هــو شــهيدنا
املقــدام نــادر الــذي حــرص عــى املشــاركة يف فعاليــات انتفاضــة األقــى ،فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا
العســكري رسايــا القــدس ليمــي أحــد مجاهديهــا املرابطــن عــى ثغــور الوطــن ،فعــرف عنــه الشــجاعة واإلقــدام والجرأة
يف عملــه العســكري رغــم صغــر ســنه.
عشــق الربــاط عــى حــدود وثغــور مخيــم جباليــا .يحمــي املواطنــن مــن تســلالت الوحــدات الصهيونيــة الخاصــة كــا
شــارك أيضً ــا بإطــاق العديــد مــن الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة.
وكأنــه عــى موعــد مــع الشــهادة ،فقبــل أيــام مــن استشــهاده تقــول والدتــه« :ظــل يــردد ويهتــف «الشــهيد نــادر
عــادل أبــو دايــر» ويقــول يل «اســم رنــان ومتناســق».
وتستذكر أنه كث ًريا ما ردد مقولة« :سأكون أول الشهداء يف عائلة أبو داير» ،فأعطاه الله ما متنى.

موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم االثنــن  6مــارس (آذار) 2008م ،خــرج شــهيدنا املجاهــد نــادر مــع رفاقــه املجاهديــن ليعــدوا العــدة
إلطــاق دفعــة مــن الصواريــخ املباركــة عــى املغتصبــات الصهيونيــة .وخــال املهمــة حلقــت طائــرات االســتطالع
ً
متــوكل عــى اللــه فكشــفته طائــرة،
الصهيونيــة يف ســاء املنطقــة إال أن شــهيدنا الفــارس نــادر أرص عــى إطالقهــا
فأطلقــت صاروخهــا باتجاهــه وأدت إىل ارتقائــه كــا متنــى.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد زكريا سليامن عطوة العاموي
كان خطي ًبا الم ًعا مفوهًا

بــن كــروم القـرارة ومزارعهــا الخـراء ولــد شــهيدنا املجاهــد زكريــا
ومنــا مثلــا تنمــو أغصــان تلــك الكــروم ،فأحب الشــجر واألرض وعشــق
ترابهــا ،وظــل يتمنــى اللحظــة التــي يضحــي فيهــا بروحــه دفا ًعــا عــن
األرض التــي أحبهــا وهــو مــا تحقــق لــه بعــد مشــوار جهــادي حافــل
بالتضحيــات الجســيمة.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1987

تــدور قصتنــا العطــرة حــول حيــاة الشــهيد املجاهــد زكريــا ســليامن العــاوي العضــو يف رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وهــو مــن مواليــد  22يوليــو (متــوز) 1987م ببلــدة القــرارة رشق محافظــة
خانيونــس ،وينتمــي شــهيدنا املجاهــد زكريــا إىل أرسة فلســطينية مؤمنــة ملتزمــة بســيطة ،يعمــل معظــم أبنائهــا يف
القطــاع الزراعــي الــذي دمــره االحتــال الصهيــوين خــال اجتياحاتــه املتكــررة للمناطــق املحاذيــة للرشيــط الحــدودي
مــع األرايض الفلســطينية املحتلــة.
ويشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد زكريــا كان مــن الطلبــة املتفوقــن يف دراســتهم طــوال املراحــل التعليميــة األساســية
واإلعداديــة مبــدارس القـرارة ،ولقــد أنهــى بتفــوق املرحلــة الثانويــة مــن مدرســة القـرارة الثانويــة للبنــن مبعــدل % 92
مــا أهلــه بجــدارة ألن يلتحــق بقســم الهندســة بالجامعــة اإلســامية بغــزة.
وقــد ظــل شــهيدنا املجاهــد زكريــا محافظًــا عــى تفوقــه الــدرايس حتــى يف دراســته الجامعيــة رغــم عملــه الدعــوي
والجهــادي حيــث تخصــص يف قســم الهندســة املدنيــة يف الســنة الثانيــة ،مبعــدل تراكمــي .% 96

صفاته وأخالقه

حدثنــا إبراهيــم اللحــام أحــد رفــاق الشــهيد عنــه قائ ـاً« :لقــد كان رحمــه اللــه رج ـاً خفيــف الظــل ،فقي ًهــا ذا
حريصــا عــى قيــام الليــل ،وصيــام النهــار» .وتابــع« :كنــا نجلــس معــه لســاعات طــوال دون أن منــل مــن
علــم وبصــرة،
ً
حديثــه وحــاوة لســانه حيــث كان ال يتكلــم إال يف مــا فيــه خــر وصــاح للبرشيــة ،وعشــق ملحمــد  وصحبــه رضــوان
اللــه عليهــم» ذاك ـ ًرا مقولــة كان يرددهــا الشــهيد املجاهــد زكريــا عــن اإلمــام ابــن القيــم الجوزيــة رحمــه اللــه الــذي
كان يعتــر مــن أطبــاء القلــوب حيــث كان يقــول« :إن مــن قــال يــا حــي يــا قيــوم ،ال إلــه إال أنــت ،أورثــه ذلــك حيــاة
القلــب والعقــل».
ووصــف إبراهيــم أخــاق الشــهيد قائـاً« :لقــد كان رحمــه اللــه شــابًا مؤم ًنــا عــى درجــة عاليــة مــن اإلميــان والوقــار،
يتمتــع بخلــق رفيــع وســرة طيبــة بــن النــاس الذيــن بكــوا لحظــة ســاع نبــأ استشــهاده» .منو ًهــا أن الشــهيد املجاهــد
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زكريــا كان حافظًــا لكتــاب اللــه ،وإما ًمــا ملســجد الظهــر مبنطقــة القـرارة ،وخطي ًبــا الم ًعــا ذا لســان مفــوه.
ويف ســياق الحديــث أشــار إبراهيــم إىل أن الشــهيد الفــارس زكريــا كان رجــل بــكاء يحزنــه ويبكيــه حالــة أمتــه ،ومــا
أمل بهــا مــن فرقــة وانكســار وضعــف ،وعجــز أمــام الظلــم واملذابــح التــي يتعــرض لهــا شــعبه الجريــح عــى أيــدي بنــي
صهيــون دون أن يحــرك أحــد ســاكنيه.
مشواره الجهادي

مــن جانبــه أوضــح أبــو مجاهــد أحــد قــادة رسايــا القــدس يف منطقــة الق ـرارة أن الشــهيد الفــارس زكريــا كان مــن
خــرة الشــباب املؤمــن الزاهــد الذيــن التحقــوا بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ،ومــن ثــم انضــم بعــد إلحــاح إىل
الجنــاح العســكري رسايــا القــدس يف عــام 2006م حيــث تلقــى دورة إعــداد استشــهاديني أرشف عليهــا الشــهيد القائــد
محمــد شــتات املــري.
أكــد أبــو مجاهــد أن الشــهيد املقــدام زكريــا كان شــديد اإللحــاح قــوي الحجــة باح ًثــا عــن الربــاط عــى الثغــور ملــا
فيــه مــن عظيــم األجــر والثــواب عنــد اللــه ،متمن ًيــا أن يقتــل مرابطًــا عــى ثغــر مــن ثغــور أرض الربــاط لــي يســجل
لــه هــذا األجــر حتــى قيــام الســاعة ،مشـرًا إىل أن الشــهيد كان يــردد دو ًمــا« :الجهــاد غايــة ،ولكــن رضــاء اللــه ولقــاءه
تعــاىل أفضــل مــا أمتنــى».
موعد مع الشهادة

يف ســاعات املســاء األوىل مــن يــوم الخميــس املوافــق  6مــارس (آذار) 2008م خــرج الشــهيد املجاهــد زكريــا ورفاقــه
الشــهداء فــادي وســائد أبــو هــداف بعدمــا صلــوا العشــاء يف جامعــة وودعــوا األهــل واألحبــاب للربــاط عــى الثغــور
يف نقطــة ربــاط متقدمــة ال تبعــد عــن الرشيــط الحــدودي بضــع مئــات األمتــار ،وهــي منطقــة حساســة كــا علمنــا
ال يســتطيع أي مجاهــد تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أن يتواجــد يف ذات املــكان الــذي استشــهد فيــه املجاهــدون
الثالثــة الذيــن ارتقــت أرواحهــم إىل العليــاء فجــر يــوم  7مــارس (آذار) 2008م ،إثــر اســتهدافهم بثــاث قذائــف مدفعيــة
أطلقتهــا دبابــة صهيونيــة كانــت تتمركــز عــى الرشيــط الحــدودي لــأرايض املحتلــة أســفرت عــن استشــهادهم عــى
الفــور حيــث متكنــت طواقــم اإلســعاف مــن الوصــول إليهــم بعــد وقــت طويــل بســبب حساســية املــكان وقربــه مــن
الحــدود.
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الشهيد املجاهد سائد عيل سامل أبو هداف
جهز نفسه للرحيل بعدما ألبسته أمه جعبته

وقفــت ومــن معــك مــن املجاهديــن األطهــار يف مواجهــة أعتــى
ترســانة يف الــرق ،ورهنــت روحــك للــه خالصــة ،مل تســتطع الصمــت
أمــام دمــاء أبنــاء شــعبك وهــي تـراق كل مســاء ،فقــررت خــوض غــار
املعركــة ،وصغــت أجمــل نهايــة حينــا عزفت ألحــان الشــهادة وحملت
ســاحك وواجهــت بجســدك العــاري جنــود االحتــال املدججــن وهــم
يختبئــون خلــف املدرعــات واآلليــات املصفحــة وطائـرات املــوت التــي
مل تكــد تغــب عــن ســاء غــزة منــذ ســنني.

)(2008 - 1990

الميالد والنشأة

الشــهيد املجاهــد ســائد عــي أبــو هــداف ابــن الثامنــة عــرة جهــز نفســه للرحيــل بعدمــا ألبســته أمــه جعبتــه،
وجهــزت لــه ســاحه ،وقبلتــه قبلتهــا األخــرة قبــل وداعــه األخــر كــا قــال والــد الشــهيد ســائد مسرتسـ ًـا« :لقــد رحــل
ســائد عــن الحيــاة ،لكــن روحــه مازالــت تــري فينــا».
وميــي والــده عــي يف القــول بقلــب يعتــر أملًــا وحزنــا وقــد امتــزج مبشــاعر العــزة« :لقــد صــى معــي ســائد
العشــاء يف جامعــة مبســجد التوحيــد ،ثــم ودعنــي وطلــب منــي الســاح لــه بالذهــاب للربــاط عــى الثغــور مــع رفاقــه
كعادتــه» .ويضيــف« :فســألته عــن نيتــه ،فأجابنــي خالصــة لوجــه اللــه ،فقلــت عــى بركــة اللــه».

ويذكــر أن الشــهيد املجاهــد ســائد مــن مواليــد  10أكتوبــر (ترشيــن األول) 1990م ،وينتمــي ألرسة فلســطينية مؤمنــة
متواضعــة ،مكونــة مــن والديــه وســبع مــن البنــات والبنــن ،تعــود أصولهــا إىل بلــدة القـرارة رشق محافظــة خانيونــس.
صفاته وأخالقه

أشــاد والــد الشــهيد املجاهــد ســائد مبــدى نبــل وحســن أخــاق فلذتــه الــذي عــرف طريــق العبــادة وااللتـزام منــذ
نعومــة أظافــره قائـ ًـا« :لقــد كان الشــهيد ســائد شــابًا قنو ًعــا زاهــدً ا متواض ًعــا بــا ًرا يب وبوالدتــه مح ًبــا إلخوانــه وأبنــاء
أمتــه ومل أر منــه إال مــا يــر».
ونــوه أبــو ســائد أن فلــذة كبــده حدثــه دامئًــا عــن الشــهادة وعظــم أجرهــا وثوابهــا عنــد اللــه مؤكــدً ا كالمــه بالدليــل
القــرآين والســنة النبويــة.
وذكــر أبــو ســائد أنــه وأرستــه كانــوا يتطلعــون إىل اليــوم الــذي ســينهي فيــه الشــهيد الفــارس ســائد دراســته للمرحلــة
الثانويــة ،لاللتحــاق بقســم اللغــة االنجليزيــة غــر أن استشــهاده حــال دون إكاملــه ملســرته التعليميــة.
وعــر الوالــد عــن مــدى رضــاه عــن عمــل ولــده ورفاقــه يف قتــال بنــي صهيــون ،داع ًيــا أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي
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إىل مواصلــة طريــق ذات الشــوكة ومقاتلــة كل مــن تســول لــه نفســه بيــع فلســطني والتفريــط بهــا.
المشوار الجهادي

انتمــى الشــهيد املجاهــد ســائد إىل خيــار اإلميــان والوعــي والثــورة خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك يف جميــع
أنشــطتها االجتامعيــة والثقافيــة التــي كانــت تقيمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقتــه .وانضــم الحق ـاً إىل صفــوف
رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك مــع إخوانــه يف الرسايــا للتصــدي لالجتياحــات
الصهيونيــة املتكــررة يف منطقتــه وكذلــك الربــاط عــى الحــدود.
موعد مع الشهادة

يف ســاعات املســاء األوىل مــن يــوم الخميــس املوافــق  6مــارس (آذار) 2008م خــرج الشــهيد املجاهــد ســائد أبــو
هــداف ،ورفاقــه الشــهداء زكريــا العيــاوي ،وفــادي أبــو هــداف بعدمــا صلــوا العشــاء يف جامعــة وودعــوا األهــل
واألحبــاب ،للربــاط عــى الثغــور .يف نقطــة ربــاط متقدمــة ال تبعــد عــن الرشيــط الحــدودي إال بضــع مئــات األمتــار،
وهــي منطقــة ربــاط حساســة كــا علمنــا ال يســتطيع أي مجاهــد تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أن يتواجــد يف ذات
املــكان الــذي استشــهد فيــه املجاهــدون الثالثــة الذيــن ارتقــت أرواحهــم إىل العليــاء فجــر يــوم  7مــارس (آذار) 2008م،
إثــر اســتهدافهم بثــاث قذائــف مدفعيــة أطلقتهــا دبابــة صهيونيــة كانــت تتمركــز عــى الرشيــط الحــدودي لــأرايض
املحتلــة ،أســفرت عــن استشــهادهم عــى الفــور حيــث متكنــت طواقــم اإلســعاف مــن الوصــول إليهــم بعــد وقــت طويــل
بســبب حساســية املــكان الــذي استشــهدوا فيــه.
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الشهيد املجاهد فادي أحمد سليامن أبو هداف
شهيد له من التضحية نصيب

يف القــرارة ذات البســاتني املزهــرة والخــرة اليانعــة ولــد فــادي
وعــاش ربيــع عمــره؛ وحــن أدرك طمــع الغــزاة يف أرض البســاتني
والخــرة تقــدم فاد ًيــا لهــا ،فكانــت الشــهادة بصحبــة شــهيدين كرميني.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1989

ولــد الشــهيد املجاهــد فــادي أحمــد أبــو هــداف (أبــو أحمــد) مــن منطقــة القـرارة الواقعــة رشق محافظــة خانيونــس
يف  2نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1989م ألرسة فلســطينية مجاهــدة تتكــون مــن والديــه وثالثــة إخــوة ،وأربــع أخــوات شــاء
القــدر أن يكــون ترتيبــه األول بــن الجميــع.

درس شــهيدنا املجاهــد فــادي مراحــل تعليمــه األســايس يف مــدارس بلــدة القـرارة ،ثــم أنهــى دراســته الثانويــة ،مبعــدل
مرتفــع أهلــه لاللتحــاق بكليــة اآلداب قســم الصحافــة واإلعــام يف الجامعــة اإلســامية لتحقيــق حلمــه يف نقــل معانــاة
شــعبه إىل العــامل ،وتوضيــح الصــورة الحقيقيــة للعــدو الصهيــوين وفضحــه ،لكــن استشــهاده حــال دون إكــال دراســته
الجامعيــة وتحقيــق حلمــه.
صفاته وأخالقه

قــال والــده أبــو فــادي يف وصــف فلــذة كبــده« :الشــهيد فــادي قصتــه تبعــث يف نفــس محبيــه الراحــة والطأمنينــة،
وســرته العطــرة تولــد يف القلــب الــرور ،فعــى الرغــم مــن جــال الشــهيد فــادي ذي العينــن الزرقاويــن ،ووضــع
أرستــه امليســور إال أنــه كان زاهــدً ا يف الحيــاة الدنيــا وترفهــا وبذخهــا ،فـراه هامئًــا يف ملكــوت اللــه مرابطًــا عــى الثغــور،
ال يبغــي منهــا إال أن ينــال رضــا اللــه ورشف الشــهادة ،فــكان ال يتــواىن عــن الدعــاء بدعائــه املأثــور« :اللهــم ارزقنــي
الشــهادة يف ســبيلك مقب ـاً غــر مدبــر» هكــذا حدثنــا رفيــق دربــه أبــو عبــد اللــه.

وأشــار والــده بصــوت حمــل يف طياتــه حزنًــا دفي ًنــا عــى فلــذة الكبــد ،ولكنــه االصطفــاء الربــاين كــا قــال« :لقــد
كنــت أمتنــى الشــهادة مــن قبلــه بكثــر ولكــن قــدر اللــه كان اصطفــاءه لفلــذة قلبــي» .ويضيــف« :ليــس غري ًبــا أن أزف
اليــوم ابنــي شــهيدً ا يف موكــب جنائــزي مهيــب شــعرت وكأن نعشــه يطــر يف الســاء مــن خفتــه ،فقــد ســبقه ولــدي
ســليامن شــهيدً ا بعــد خروجــه مــن الســجن إثــر تســميم جســده مبــواد ســامة».
ومل يخــف أبــو فــادي خشــية أمــه وخوفهــا وقلقهــا الدائــم عــى فلذتهــا ،التــي كانــت ترغــب بتزويجــه ،خاصــة بعــد
التحاقــه بكليــة اإلعــام لخطــورة وصعوبــة العمــل اإلعالمــي غــر أن قضــاء اللــه وقــدره كان أرسع يف اختيــاره واصطفائــه.
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وتذكــر أبــو فــادي األيــام األخــرة مــن حيــاة الشــهيد املجاهــد فــادي قائـاً« :لقــد كان يف األيــام األخرية شــعلة نشــاط،
ال يؤخــر يل طل ًبــا ،فــكان ال يتــواىن عــن مســاعدة والدتــه التــي تســتعد لوضــع وليدهــا الجديــد يف أعــال املنزل».

مشواره الجهادي:

التحــق الشــهيد املجاهــد فــادي بحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره حيــث كان أحــد أبنــاء قــادة الحركــة
املجاهــد أحمــد أبــو هــداف .وهــو مــن النشــيطني يف الفعاليــات الشــعبية مــن لصــق صــور ورفــع أعــام ومشــاركات يف
مهرجانــات وفعاليــات الحركــة .وعمــل عضـ ًوا يف مركــز الشــهيد املجاهــد ناهــض أبــو هــداف حيــث تــوىل نشــاط اللجنــة
الرياضيــة يف املركــز ،ثــم تــوىل نشــاط اللجنــة االجتامعيــة لطــاب املرحلــة الثانويــة واملرحلــة الجامعيــة حتــى استشــهد.
ومتيــز بالتواضــع واألدب.
موعد مع الشهادة:

يف ســاعات املســاء األوىل مــن يــوم الخميــس املوافــق  6مــارس (آذار) 2008م خــرج الشــهيد املجاهــد فــادي أبــو
هــداف ورفاقــه الشــهداء زكريــا العيــاوي وســائد أبــو هــداف بعدمــا صلــوا العشــاء يف جامعــة وودعــوا األهــل واألحباب
للربــاط عــى الثغــور يف نقطــة ربــاط متقدمــة ال تبعــد عــن الرشيــط الحــدودي بضــع مئــات مــن األمتــار ،وهــي
منطقــة ربــاط حساســة كــا علمنــا ال يســتطيع أي مجاهــد تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أن يتواجــد يف ذات املــكان
الــذي استشــهد فيــه املجاهــدون الثالثــة الذيــن ارتقــت أرواحهــم إىل العليــاء فجــر يــوم  7مــارس (آذار) 2008م إثــر
اســتهدافهم بثــاث قذائــف مدفعيــة أطلقتهــا دبابــة صهيونيــة كانــت تتمركــز عــى الرشيــط الحــدودي لــأرايض املحتلــة
أســفرت عــن استشــهادهم عــى الفــور حيــث متكنــت طواقــم اإلســعاف مــن الوصــول إليهــم بعــد وقــت طويــل بســبب
حساســية املــكان وقربــه مــن الحــدود.
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الشهيد املجاهد صالح عمر صالح قرقور
قدم روحه رخيصة فداء فلسطني الحبيبة

منــذ نعومــة أظافــره عشــق بندقيــة الجهــاد دفا ًعــا عــن األرض
بعــد أن أحــب الوطــن بكافــة ألــوان العلــم الفلســطيني ،ورغــم حداثــة
عهــده متكــن بصالبتــه مــن قهــر االحتــال وإجبــاره عــى إعــان هزميته
وآلتــه العســكرية أمــام صــدور عاريــة إال مــن اإلميــان باللــه والعزميــة
الصلبــة ليقــدم الشــهيد املجاهــد صالــح روحــه رخيصــة فــداء لــأرض
والوطــن بعــد أن قــى مرض ًجــا بدمائــه الزكيــة يف كمــن صهيــوين
جعلــه يرتقــى شــهيدً ا إىل العليــاء.

)(2008 - 1982

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد صالــح عمــر قرقــور يف  28يونيــو (حزيـران) 1982م يف دولــة الكويــت قبــل أن تســتقر العائلــة
يف قريــة عتيــل يف العــام 1995م ،واألرسة مكونــة مــن الوالــد والوالــدة وســتة أبنــاء.

أكمــل شــهيدنا املجاهــد صالــح تعليمــه الثانــوي يف مــدارس عتيــل الثانويــة ،وحصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة
داخــل ســجون العــدو الصهيــوين .ومل يتمكــن مــن مواصلتــه تعليمــه الجامعــي بســبب مطــاردة العــدو الصهيــوين لــه عــى
خلفيــة نشــاطه الجهــادي.
صفاته وأخالقه

قالــت والــدة الشــهيد املجاهــد صالــح« :إنــه منــذ أن كان طفـ ًـا يان ًعــا وهــو يتميــز بالتفــوق والــذكاء والهــدوء أحبــه
جميــع مــن عرفــه لصــدق تعاملــه وطيبــة قلبــه ومســاعدته للجميــع دون اســتثناء .كان الشــهيد مؤم ًنــا باللــه مواظ ًبــا
عــى الصلــوات الخمــس ،وصــوم النوافــل والفــروض ،وحافظــا لكتــاب اللــه عــز وجــل عــن ظهــر قلــب وبعــدة قـراءات،
ميتلــك صوتًــا مميـ ًزا يف التجويــد والرتتيــل ،دامئًــا يدعــو برضــا اللــه ثــم رضــا والديــه».
بينــا يقــول والــد الشــهيد املقــاوم صالــح« :مــن خصالــه التحــدي والصمــود وعــدم الرضــوخ مهــا كانــت الظــروف
وســاحه اإلميــان باللــه والثبــات يف وجــه املحتــل الغاصــب ،ورســالته تحقيــق الوحــدة بــن أبنــاء الشــعب وبــذل الطاقــات
كافــة مــن أجــل تحريــر الوطــن».
مشواره الجهادي

والــد الشــهيد املجاهــد صالــح رغــم عجــزه عــن الحديــث لهــول الفاجعــة التــي أملــت بــه إال أنــه اســتذكر األيــام
القاســية التــي عاشــها نجلــه بالقــول« :حكــم عليــه بالســجن الفعــي مــدة تســعة شــهور يف  28أكتوبــر (ترشيــن األول)
1999م ومل يكــن حينهــا يتجــاوز السادســة عــرة مــن عمــره .ومل متــض ســنوات قليلــة حتــى تــم اعتقالــه يف  30ينايــر
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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(كانــون الثــاين) 2002م مــع بدايــة االنتفاضــة الثانيــة حيــث أصــدرت املحكمــة العســكرية حكـ ًـا عليــه بالســجن ملــدة
خمــس ســنوات قضاهــا كاملــة متنقـ ًـا بــن ســجون الحقــد الصهيــوين حتــى تــم اإلف ـراج عنــه يف  14نوفمــر (ترشيــن
الثــاين ) 2006م عــى خلفيــة انتامئــه لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي».
وأشــار الوالــد أبــو أحمــد إىل أن جنــود االحتــال الصهيــوين مل يتمكنــوا رغــم الحمــات املتكــررة والعمليــات املتواصلــة
واملدججــة بعـرات اآلليــات العســكرية وناقــات الجنــود مــن اعتقــال الشــهيد املجاهــد صالح حتــى يف أقــى العمليات
التــي كانــت يف  16مايــو (أيــار) 2007م رغــم الحملــة األمنيــة الصهيونيــة التــي طالــت منــزل العائلــة ومنــزل شــقيقته
الكائنــن يف الجهــة الجنوبيــة مــن جبــل شــحادة يف بلــدة عتيــل التــي تــم عــى أثرهــا اعتقــال صهــره األب لولــد وبنــت
ويعمــل يف كـراج للســيارات ملــدة  22شــه ًرا.
رافــق شــهيدنا املجاهــد صالــح رفيــق دربــه الشــهيد املقــدام خالــد أبــو ســاري (أبــو الصقــر) وكان لــه رشف املشــاركة
معــه يف التخطيــط لعمليــة االستشــهادي محمــد ديــاب مــن بلــدة كفــر راعــي مبحافظــة جنــن التــي نفذهــا عــى أحــد
الحواجــز رشقــي طولكــرم ،واملشــاركة يف عمليــة «مخيــم العــن» حيــث كان يرافــق الشــهيد املجاهــد أبــو الصقــر يف
رحلتــه لنابلــس ،حيــث ُق ِتــل جنــدي صهيــوين وأصيــب آخــر بعــد معركــة ضاريــة خاضهــا الشــهيدان املجاهــدان برفقــة
اإلخــوة يف كتائــب أبــو عــي مصطفــي.
موعد مع الشهادة

اســتطاعت قــوات االحتــال صبــاح يــوم  12مــارس (آذار) 2008م اغتيالــه خــال عمليــة عســكرية واســعة يف بلــدة
صيــدا شــال مدينــة طولكــرم بعــد معركــة ضاريــة قــاوم خاللهــا الرتســانة العســكرية بصــدره العــاري حتــى الرمــق
األخــر .وكانــت جرافــات االحتــال قــد هدمــت منـ ً
ـزل يف بلــدة صيــدا شــال طولكــرم تحصــن الشــهيد الفــارس صالــح
بداخلــه وتــم استشــهاده بعــد إطــاق االحتــال لصواريــخ األنريجــا والقنابــل والرصــاص الحــي.
وأوضــح أهــايل البلــدة أن الشــهيد املجاهــد صالــح مل يستســلم رغــم مــا تعــرض لــه مــن وســائل وأســاليب انتقاميــة
مارســها االحتــال ضــده حيــث أثبــت االحتــال ضعفــه وانكســاره مضيفــن أن شــهيدنا الفــارس صالــح ســيبقى علـ ًـا
مرش ًفــا مــن أعــام النضــال والكفــاح ضــد العــدو الحاقــد ،وســيبقى وغــره مــن الفلســطينيني املقاتلــن غصــة يف حلــق
الصهاينــة.
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الشهيد املجاهد عامد حسني محمود كامل
رحلة جهاد زاخرة بالعطاء توجت بالشهادة

تناديهــم فلســطني فيلبــون نداءهــا .يقاتلــون أســو ًدا ويترصفــون
بحكمــة وبعــد نظــر يف أخطــر املواقــف وأعقدهــا .يواصلــون طريــق
الجهــاد حتــى االستشــهاد ،ال يرصفهــم حرمــان وال يغريهــم طمــع يف
الخــروج مــن الطريــق.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1973

ولــد الشــهيد املجاهــد عــاد حســن كامــل (أبــو حمــدي) يف منطقــة وادي معــايل مبحافظــة بيــت لحــم بتاريــخ
 10أبريــل (نيســان) 1973م وقــد نشــأ وترعــرع منــذ طفولتــه يف أجــواء ملؤهــا حــب الوطــن وقيــم املقاومــة ورفــض
االحتــال ،الســيام أنــه ينحــدر مــن أرسة معروفــة بتاريخهــا الجهــادي حيــث أمــى ســتة مــن أشــقائه أعوا ًمــا عديــدة يف
ســجون االحتــال.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــاد تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس بيــت لحــم ،ثــم تــرك الدراســة وبــدأ يبحــث
عــن عمــل يعيــل بــه نفســه وأرستــه.
تــزوج الشــهيد املجاهــد عــاد مــن فتــاة صابــرة أنجــب منهــا ثالثــة أبنــاء حــرص عــى تربيتهــم عــى منهــاج اإلســام
وزرع حــب فلســطني يف قلوبهــم.
صفاته وأخالقه

متي ــز ش ــهيدنا الف ــارس ع ــاد بالعدي ــد م ــن الصف ــات الحمي ــدة منه ــا الش ــجاعة واإلق ــدام وإيث ــار اآلخري ــن وإن ــكار
ال ــذات والش ــهامة والوق ــوف إىل جان ــب املظل ــوم .وق ــد واظ ــب ع ــى ص ــاة الجامع ــة يف املس ــجد واجته ــد مح ـ ً
ـاول
حف ــظ الق ــرآن.
ربطــت الشــهيد املجاهــد عــاد عالقــة طيبــة مــع الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس محمــد شــحادة الــذي يقطــن يف
بيــت مجــاور لبيــت شــهيدنا املجاهــد عــاد يف حــارة واد معــايل.
مشواره الجهادي

رفــض التســليم لواقــع االحتــال وأدرك منــذ ســن مبكــرة حجــم املعانــاة والظلــم الواقــع عــى شــعبنا بســبب
االحتــال الصهيــوين .ومــا أن انطلقــت رشارة االنتفاضــة األوىل عــام 1987م حتــى التحــق بصفــوف املقاومــة الشــعبية
بــكل أشــكالها ،والتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد االســامي إميانًــا واقتنا ًعــا منــه بــأن االســام والجهــاد واملقاومــة هــي
الطريــق األمثــل لدحــر االحتــال وتحريــر املقدســات.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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اتخ ــذ م ــن فك ــر وش ــخصية الدكت ــور املعل ــم الش ــهيد القائ ــد فتح ــي الش ــقاقي ق ــدوة يحت ــذي به ــا .وق ــد لع ــب
دو ًرا رياد ًي ــا وقياد ًي ــا يف تعزي ــز املقاوم ــة يف االنتفاض ــة وتنظي ــم صفوفه ــا وفعالياته ــا وأنش ــطتها م ــا عرض ــه لإلصاب ــة
مــن قبــل االحتــال واملالحقــة واالعتقــال عــدة م ـرات ،وقــد ســجل صمــو ًدا أســطور ًيا عــدة م ـرات يف أقبيــة التحقيــق
را دون اإلدالء
الصهيوني ــة فربغ ــم التعذي ــب واإلي ــذاء الجس ــدي والنف ــي ال ــذي تع ــرض ل ــه إال أن ــه كان يخ ــرج منت ـ ً
ب ــأي اعــراف ،ه ــذا إىل جان ــب متي ــزه يف االنتفاض ــة مبواق ــف عدي ــدة م ــا أكس ــبه تجرب ــة غزي ــرة ومصداقي ــة عالي ــة
وثباتً ــا وعز ًم ــا ق ـ ّـل مثيله ــا.
بقــي مثابـ ًرا ومتواصـ ًـا مــع املجموعــات العاملــة يف حركــة الجهــاد االســامي حتــى مجــيء اتفــاق أوســلو ومــا ترتــب
عليــه مــن إقامــة مؤسســات الســلطة الفلســطينية عــى أرايض الضفــة وقطــاع غــزة ،وقــد التــزم الشــهيد املجاهــد عــاد
مبوقــف الحركــة الرافــض لالتفــاق واعتبــاره مــروع إضاعــة للحقــوق وتصفيــة للمقاومــة ال بــل للقضيــة الفلســطينية
برمتهــا ،مــا عرضــه لالعتقــال مـرات عديــدة مــن قبــل أجهــزة االمــن الفلســطينية.
ومــا أن انهــارت مفاوضــات (واي ريفــر) يف واشــنطن مــع العــدو الصهيــوين ودخــول الهالــك شــارون إىل باحــة املســجد
األقــى حتــى تأهــب الشــهيد الفــارس عــاد واســتعد للمســاهمة وبشــكل حقيقــي وفعــال يف اشــعال فتيــل املقاومــة يف
بيــت لحــم .حيــث كان ضمــن نــواة صلبــة وفعالــة تابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي .وقــد مــارس الشــهيد أرقــى أشــكال
املقاومــة العســكرية الرسيــة دون كلــل أو ملــل حيــث عمــل عــى نــر قيــم املقاومــة وترتيــب صفــوف املجاهديــن
وتهيئــة كافــة الظــروف التــي مــن شــأنها تعزيــز الصمــود واســتمرار املقاومــة .هــذا اىل جانــب توطيــد وتعزيــز عالقاتــه
مــع كل قيــادات قــوى املقاومــة الفاعلــة عــى األرض مــن فتــح وحــاس وشــعبية حيــث حظــى بثقــة واحـرام املقاومــن
جميعهــم وبــدون اســتثناء ،وكان عــى تنســيق دائــم ومبــارش معهــم ،وهــذا عــرض الشــهيد ألقــى أشــكال املالحقــة
واملطــاردة مــن قبــل مخابـرات االحتــال ،وقــد دمــر االحتــال بيتــه خــال خمــس ســنوات ثــاث مـرات بشــكل كامــل،
وتعــرض ملحاولــة التصفيــة واالغتيــال وبطــرق عديــدة عــدة م ـرات ،ولكنــه وبفضــل اللــه أوال وبســبب حســه األمنــي
ويقظتــه وتجربتــه العميقــة اســتطاع اإلفــات مــن كامئــن املخابـرات عــدة مـرات.
موعد مع الشهادة

يف مســاء األربعــاء  12مــارس (آذار) 2008م اعرتضــت وحــدة مــن املســتعربني ســيارة يســتقلها شــهيدنا املجاهــد
عــاد مــع ثالثــة آخريــن مــن رفاقــه ،وخــال دقائــق معــدودة أنهــت حســا ًبا طــال انتظــاره بالنســبة لهــا مــع شــهيدنا
املجاهــد عــاد ،أســفر عــن استشــهاده برفقــة الشــهداء األب ـرار محمــد التعمــري ،وعيــى زواهــرة ،وأحمــد البلبــول،
ووفــر ذلــك لوزيــر الحــرب الصهيــوين إيهــود بــاراك فرصــة ليفاخــر مبــا أســاه نجا ًحــا لقواتــه بالوصــول إىل الشــهيد
القائــد محمــد التعمــري .وقــد شــيع الشــهداء الفرســان إىل مثواهــم األخــر يف اليــوم التــايل الخميــس يف إحــدى أكــر
الجنــازات التــي شــهدتها األرايض الفلســطينية.
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الشهيد املجاهد عيىس مرزوق صالح زواهرة
بوابة علم وثقافة وجهاد وتضحية

مــن مل يــر ومل يعــرف ومل يســمع عــن أبطــال فلســطني فليســأل
عــن رسايــا القــدس فرجالهــا أعــام ورمــوز .بصمــة مميــزة مــن
الفكــر والجهــاد والصــر ،هــم أعمدتهــا الراســخة ،وهــم األحيــاء
بــإذن اللــه يرزقــون .إنــه املتديــن واملفكــر واملثقــف والحــر والحنــون
واملخلــص والقــوي والشــهم ونــارص الضعفــاء واليتامــى .إنــه الشــهيد
أبــو الحســن .مــن مل يعــرف أبــا الحســن فليســأل شــوارع وحــارات
)(2008 - 1972
وأزقــة بيــت لحــم ،وليســأل الثــوار وليســأل األرسى وليســأل
الشــهداء؛ «ألنهــم أحيــاء» وليســأل املبعديــن وليســأل أهــل الفكــر والعلــم عــن هــذا الفــارس ســيجد نفــس اإلجابــة:
إنــه الحــر الشــجاع أبــو الحســن.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عيــى مــرزوق زواهــرة (أبــو الحســن) يف مدينــة بيــت لحــم بتاريــخ  1ينايــر (كانــون الثــاين)
1972م ألرسة كرميــة مجاهــدة مكونــة مــن والديــه وخمســة مــن اإلخــوة ومثــان مــن األخــوات.
درس الشــهيد املجاهــد عيــى املرحلــة االبتدائيــة واملرحلــة اإلعداديــة ،ثــم حصــل عــى الثانويــة مــن مدرســة بيــت
لحــم الثانويــة ،وبعدهــا التحــق بجامعــة بيــت لحــم وحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف الخدمــة االجتامعيــة.
عمــل الشــهيد املجاهــد أبــو الحســن متطو ًعــا يف العديــد مــن املستشــفيات واملســتوصفات الطبيــة مبدينــة بيــت
لحــم ،ثــم عمــل مراسـ ًـا لقنــاة املنــار الفضائيــة.
ُيذكر أن شهيدنا املجاهد أبو الحسني تزوج وقد رزقه الله ثالثة أبناء اثنني من الذكور وطفلة واحدة.

صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد عيــى بالتزامــه وإميانــه العميــق ،فمنــذ صغــره الزم املســاجد وحلقــات تحفيــظ القــرآن،
و ُعــرف بأخالقــه الحميــدة وصفاتــه النبيلــة ،وشــجاعته وإقدامــه وحبــه للجهــاد ونيــل الشــهادة يف ســبيل اللــه عــز وجــل.
اتســم شــهيدنا املقــدام عيــى بهــدوء شــخصيته ،وتواضعــه ،وتأثــره بالشــهداء واملجاهديــن ،مشــاركًا تشــييع العرشات
من الشــهداء.

مشواره الجهادي

شــهيدنا املقــدام عيــى عضــو منتخــب عــن حركــة الجهــاد االســامي يف مجلــس بلديــة بيــت لحــم ،كــا أنــه ممثــل
حركــة الجهــاد االســامي يف لجنــة الطــوارئ الوطنيــة واإلســامية والناطــق بلســان الحركــة يف محافظــة بيــت لحــم،
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وأمــى أكــر مــن أربــع ســنوات يف ســجون االحتــال ،وعمــل ضمــن اإلطــار الطــايب يف جامعــة بيــت لحــم ،ومتيــز
بقــدرات عاليــة يف الخطابــة باإلضافــة إىل ثقافتــه الواســعة.
منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثًــا عــى صــدر شــعبه وأمتــه فانخــرط يف العمــل
الجهــادي وشــارك بفاعليــة يف االنتفاضــة األويل عــام 1987م ،وأصيــب أثنــاء املواجهــات مــع قــوات االحتــال برصــاص
حــي يف فخــذه األميــن.
اعتقــل شــهيدنا املجاهــد أبــو الحســن لــدى الســلطة الفلســطينية وذلــك لنشــاطه البــارز يف حركــة الجهــاد اإلســامي،
لكــن ذلــك مل يضعــف مــن عزميتــه وخــرج أكــر إرصا ًرا عــى مواصلــة طريــق الجهــاد حتــى دحــر االحتــال الصهيــوين.
أدرجت قوات االحتالل الشهيد املجاهد عيىس عىل قامئة املطلوبني والحقته ملدة سبع سنوات.
موعد مع الشهادة

يف مت ــام الس ــاعة  6:15مس ــاء ي ــوم األربع ــاء املواف ــق  12م ــارس (آذار) 2008م ،أربع ــة م ــن الفرس ــان الش ــهداء
وه ــم الش ــهيد القائ ــد محم ــد التعم ــري والش ــهيد املجاه ــد ع ــاد كام ــل والش ــهيد املجاه ــد أحم ــد البلب ــول وش ــهيدنا
املجاه ــد عي ــى زواه ــرة يس ــتقلون س ــيارة مدني ــة خل ــف مق ــر املقاطع ــة مبدين ــة بي ــت لح ــم ،فاعرتض ــت طريقه ــم
مركبـــة مدنيـــة تحمـــل لوحـــة تســـجيل فلســـطينية يســـتقلها أفـــراد مـــا يســـمى الوحـــدات الخاصـــة (املســـتعربني)
مس ــلحني ببن ــادق أوتوماتيكي ــة قف ــزوا م ــن الس ــيارة وفتح ــوا الن ــار بكثاف ــة ش ــديدة نح ــو الش ــهداء م ــن مس ــافة
قريب ــة مل تتج ــاوز خمس ــة أمت ــار ،فأصي ــب الش ــهداء جمي ًع ــا بع ـرات األع ــرة الناري ــة م ــن الن ــوع املتفج ــر يف ال ــرأس
والص ــدر وارتق ــوا جمي ًع ــا إىل بارئه ــم.
بعــد لحظــات عــى اقـراف هــذه الجرميــة الغــادرة اقتحمــت قــوات كبــرة مــن الجيــش الصهيــوين معــززة بعـرات
املركبــات العســكرية مــكان االغتيــال مــن كافــة االتجاهــات ورشعــوا بفــرض حصــار مشــدد عــى املنطقــة وقامــوا بأخــذ
ســاح الشــهداء وأطلقــوا منــه الرصــاص عــى رؤوســهم ليتأكــدوا مــن موتهــم .فــإىل جنــات الخلــد يــا شــهداءنا األبـرار!
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الشهيد املجاهد محمد شحادة عبد التعمري
صوت الحرية والتسامح وحب اإلنسان

هــذا مجاهــد نــادر املثــال يف حبــه للحريــة وتســامحه وســعة فكــره
وإنســانية روحــه .نظــر إىل جوهــر األمــور ومل يتجمــد عنــد قشــورها.
أراد أن يحتضــن كل األصــوات واأللــوان والتيــارات يف ظــل خيمــة
واحــدة تحمــي الجميــع وال تســتثني أحــدً ا لخــاف يف رأي أو معتقــد.
خــي خطــورة التنــازع والتفــرق الــذي يفــي إىل الفشــل الشــامل
ويوهــن قــوة املجمــوع .آمــن بــأن مقاتلــة العــدو الصهيــوين طريــق
الحريــة والخــر لــكل الشــعب.

)(2008 - 1963

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد شــحادة التعمــري (أبــو شــحادة) يف  30أبريــل (نيســان) 1963م يف منطقــة وادي معــايل
مبحافظــة بيــت لحــم يف أرسة ســطع منهــا كثــرون يف تاريــخ الجهــاد الفلســطيني الوطنــي ،تتكــون مــن أربعــة أشــقاء
وثــاث شــقيقات باإلضافــة إىل الوالديــن املتوفــن.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه يف مــدارس املنطقــة حتــى أنهــى الثانويــة العامــة ،ثــم التحــق بالجامعــة
ودرس علــم النفــس بكليــة الرتبيــة وحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس .يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد محمــد عمل كمســئول
لألمــن يف مستشــفى املقاصــد الخرييــة اإلســامية حتــى بــدء مطاردتــه مــن قبــل االحتــال .تــزوج الشــهيد املقــدام أبــو
شــحادة ورزقــه اللــه ســبعة أبنــاء.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد محمــد بجــرأة نــادرة ،وعقــل متفتــح جعلــه ال مييــز بــن اتجــاه وآخــر يف الحيــاة السياســية
والجهاديــة إال بقــدر مــا ينفــع االتجــاه القضيــة الفلســطينية أو يرضهــا ،فلــم تعنــه األســاء والشــعارات كث ـرًا .املهــم
يف نظــره مــا ينفــع الشــعب الفلســطيني أيًــا كان املســمى أو األســلوب .وتفتحــه هــذا جعلــه مقــد ًرا يف عــن الجميــع.
ُعــرف بشــهامة ورجولــة وإيثــار لغــره عــى نفســه ،وعطــف كبــر عــى كل النــاس واملجاهديــن خاصــة .وميزتــه عفــة
نفــس عاليــة رفعتــه عــن الصغائــر .الحــق أن الشــهيد املجاهــد محمــد شــخصية عظيمــة مبقيــاس إنســاين قليــل املثــال.

مشواره الجهادي

عندمــا حصــل الشــاب محمــد عــى أول مســدس حقيقــي يف حياتــه ،مل يعبــث أو يلعــب بــه ،ولكنــه اعتــى ســور
القــدس ،وأطلــق النــار عــى أول جنــدي صهيــوين رآه بالقــرب مــن بــاب الســاهرة أحــد أبــواب الســور املهمــة املطلــة
عــى شــال املدينــة ،ويعــد شــهيدنا املجاهــد أبــو شــحادة منوذ ًجــا لجيــل فلســطيني تفتحــت عيونــه عــى االحتــال ،ومل
يكــن لــه أي خيــار غــر املــي قد ًمــا يف طريــق املقاومــة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ

127

بعــد عمليــة ســور القــدس الجريئــة مبقاييــس ذلــك الوقــت ارتكــب الكيــان جرميــة قتــل الطالبــة الجامعيــة تغريــد
البطمــة ،فقــرر االنتقــام مبجابهــة فرقــة مــن الجنــود الصهاينــة وســط مدينــة بيــت لحــم ،ونجــح يف إصابــة أحــد الجنــود
بجـراح خطــرة ،وألقــي القبــض عليــه الح ًقــا ،وأصــدرت محكمــة عســكرية صهيونيــة حكـ ًـا عليــه بالســجن  25عا ًمــا.
أمــى شــهيدنا املقــدام أبــو شــحادة يف الســجون فــرة شــكلت نقطــة تحــول هــام يف حياتــه فقــد شــغف بالقـراءة
لصقــل ثقافتــه ،واالنفتــاح عــى مــدارك جديــدة ،وهــو مــا ســاعده الح ًقــا يف حســم خياراتــه السياســية والفكريــة ليــس
بالشــكل التعســفي ،وإمنــا بســعة األفــق والتســامح.
أطلــق رساح الشــهيد املجاهــد محمــد يف صفقــة تبــادل األرسى ،التــي أبرمتهــا الجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة مــع
الكيــان الصهيــوين يف أواســط مثانينــات القــرن املــايض وبالتحديــد يف العــام 1985م.
أخــذ شــهيدنا املجاهــد محمــد يف البحــث عــن طريــق يســلكه فاهتــدى لالنتــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي وتعــرض
لإلبعــاد مــع ع ـرات مــن كــوادر حركتــي الجهــاد اإلســامي وحــاس إىل مــرج الزهــور يف جنــوب لبنــان ،عــام 1992م
التــي شــكلت تجربــة مهمــة ملعظــم املبعديــن.
بعــد عودتــه مــن مــرج الزهــور جمــع بــن العمــل املقــاوم بكافــة أشــكاله :الســيايس ،والعســكري ،واالجتامعــي أيضً ــا
حيــث يتوجــه إليــه النــاس ليســاعدهم يف حــل مشــكالتهم ،كــا عــرف عنــه حرصــه عــى الوحــدة الوطنيــة ،والنســيج
االجتامعــي ،وحفاظــه عــى املؤسســات واملمتلــكات العامــة.
خــال انتفاضــة األقــى بــدأت ترتســخ مــا ميكــن تســميتها عطــاء الشــهيد املجاهــد أبــو شــحادة مقارنــة بعــدد
العمليــات النوعيــة التــي نفذهــا ضــد الكيــان الصهيــوين حيــث أصبــح مطــار ًدا لعــدة أعــوام وتعــرض خاللهــا ألكــر مــن
محاولــة اغتيــال فاشــلة مــن العــدو الصهيــوين.
موعد مع الشهادة

يف  6مــارس (آذار) 2008م قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين بهــدم منــزل الشــهيد القائــد أبــو شــحادة وذلــك عــى
إثــر عمليــة للمقاومــة الفلســطينية غــريب القــدس .ويف مســاء األربعــاء  12مــارس (آذار) 2008م اعرتضــت وحــدة مــن
املســتعربني ســيارة يســتقلها شــهيدنا مــع ثالثــة آخريــن مــن رفاقــه ،وخــال دقائــق معــدودة أنهــت حســابا طــال
انتظــاره بالنســبة لهــا مــع شــهيدنا املجاهــد أبــو شــحادة ،أســفر عــن استشــهاده برفقــة الشــهداء األبـرار عــاد كامــل،
وعيــى زواهــرة ،وأحمــد البلبــول ،ووفــر ذلــك لوزيــر الحــرب الصهيــوين إيهــود بــاراك فرصــة ليفاخــر مبــا أســاه نجا ًحــا
لقواتــه بالوصــول إىل الشــهيد القائــد محمــد شــحادة .وقــد شــيع الشــهداء الفرســان إىل مثواهــم األخــر يف اليــوم التــايل
الخميــس يف إحــدى أكــر الجنــازات التــي شــهدتها األرايض الفلســطينية.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد باسل ناهض يونس شابط
اللهم ال متتني إال شهيدً ا

الن ــور املنبع ــث يف الصب ــاح معل ًن ــا رشوق الش ــمس .كحب ــة القم ــح
نبت ــوا وآت ــوا أكله ــم .ه ــم وع ــد الل ــه ع ــز وج ــل .ه ــم املجاه ــدون
الذي ــن رس ــموا بدمائه ــم ص ــورة مج ــد اإلس ــام الق ــادم ب ــإذن الل ــه.
هـــو الباســـل الـــذي ال تلـــن لـــه قنـــاة .هـــو أســـد الجهـــاد وابـــن
العقي ــدة .ه ــو س ــيف خال ــد والزب ــر وص ــاح الدي ــن .ه ــو ش ــهيدنا
املق ــاوم باس ــل ناه ــض ش ــابط.

)(2008 - 1987

الميالد والنشأة

يف  24أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م ولــد شــهيدنا املجاهــد باســل ناهــض شــابط يف حــي التفــاح مبدينــة غــزة،
وعــاش وتــريب يف كنــف أرسة كرميــة تعــرف حــق اللــه عــز وجــل ،والتــزم يف مســجد الجــوالين مصل ًيــا وداع ًيــا إىل اللــه عــى
بصــرة .تلقــى تعليمــه يف مــدارس القطــاع حتــى وصــل إىل الدراســة الجامعيــة بجامعــة القــدس املفتوحــة ،وتزامــن ذلــك
مــع عملــه بجمعيــة «اقــرأ» الخرييــة التــي تــرف عــى العديــد مــن األنشــطة الدعويــة والخرييــة.

صفاته وأخالقه

ارتبــط شــهيدنا املجاهــد باســل بعالقــات متميــزة مــع أرستــه ،فأحبــه الجميــع ،كــا عــرف ببســاطته وتواضعــه ،دائــم
االبتســام ،حنونًــا ال يعــرف الخــوف إىل نفســه سـ ً
ـبيل .وكان رحمــه اللــه بــا ًرا بوالديــه مطي ًعــا لهــا ،مر ًحــا مــع أصدقائــه،
مبــاد ًرا ملســاعدة غــره .يواظــب عــى الصــاة يف املســجد ويكــر مــن تــاوة القــرآن الكريــم.

مشواره الجهادي

التــزم شــهيدنا الفــارس باســل منــذ نعومــة أظافــره يف مســجد الجــوالين ،وهنــاك تعــرف عــى أبنــاء حركــة الجهــاد
اإلســامي ،فأحبهــم وأحبــوه وأصبــح مــع دخــول انتفاضــة األقــى واحــدً ا مــن أبنــاء الحركــة املخلصــن ،ال يبخل يف ســبيل
نــرة دينــه بوقــت أو بجهــد أو مبــال ،فعمــل يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي،
حيــث تــوىل مســئولية الرابطــة اإلســامية يف مدرســة عبــد الفتــاح حمــود.
عمــل شــهدينا باســل أم ـرًا لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مســجد الجــوالين خل ًفــا للشــهيد القائــد محمــد أبــو نعمــة
حت ــى استش ــهاده ليك ــون بذل ــك قم ـ ًرا يف س ــاء ش ــهداء املس ــجد الذي ــن بلغ ــوا خمس ــة م ــن أبن ــاء الجه ــاد اإلس ــامي
يف فلس ــطني.
انضــم شــهدينا لركــب املجاهديــن األطهــار مــن أبنــاء رسايــا القــدس خــال االنتفاضــة ،فــكان نعــم املجاهــد القليــل
الــكالم الــذي ال يســأل عــا ال يعنيــه والصلــب الــذي ال يلــن.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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شــارك إخوانــه يف التصــدي للعديــد مــن االحتياجــات الصهيونيــة ،فيقــوم بــزرع األلغــام والعبــوات الناســفة .كــا
شــارك شــهيدنا املجاهــد باســل بالرصــد لعــدة عمليــات عســكرية .ويف الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة
الصابــرة .قــام شــهيدنا بالرصــد لعــدة عمليــات عســكرية إلطــاق الع ـرات مــن قذائــف الهــاون .وشــارك يف إطــاق
العــرات مــن الصواريــخ القدســية عــى مدينتــي ســديروت وعســقالن ،وحققــت هــذه الصواريــخ إصابــات كثــرة
باعـراف الصهاينــة .وتعــرض ملحاولتــي اغتيــال أثنــاء قيامــة بنشــاطه العســكري .كــرس شــهيدنا املقــدام باســل جــل وقتــه
يف آخــر أيامــه للعمــل العســكري حتــى إن أهلــة مل يــروه إال قليـ ًـا.
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد باســل إىل العــا يــوم الســبت املوافــق  15مــارس (آذار) 2008م أثنــاء قيامــه مــع رفاقــه
مبهمــة إطــاق الصواريــخ القدســية عــى مغتصبــات العــدو رشق بيــت حانــون بعــد أن اســتهدفته طائــرات العــدو
بصواريخهــا الحاقــدة ،واستشــهد معــه رفيقــا دربــه الشــهيد الفــارس :حســن شــقورة مســئول اإلعــام الحــريب ،والشــهيد
الفــارس :محمــد الشــاعر ،فكانــوا الرفــاق يف الدنيــا والرفــاق يف الجنــان بــإذن اللــه وكرمــه.
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الشهيد املجاهد حسن زياد عيد شقورة
جهاده ال زال يكرب فينا

مـن أيـن أبـدأ يـا حسـن شـقورة بسرد الحكايـة؟ عقديـن ونصفا أو
أقل كانت سـنوات كدحك الذي مل ولن ينضب .عقدان ونصف رسـمت
خاللهما إنجـازات تحتاج إىل عشرات العقود يك يتحقـق بعضها ،فكنت
تتنقـل بين تصميـم املواقـع اإلعالميـة وإخـراج صحيفـة «االسـتقالل»،
وصناعة الصاروخ ،فأنتجت ملحمة العشـق األبدي بني الرسالة اإلعالمية
والجهـاد ،وشـققت طريقـك يف الحيـاة بهـدوء ودون ضجيـج ،وتركـت
خلفـك شـع ًبا بأكملـه يعشـق ابتسـامتك التـي مل تغـادر محيـاك أبـدً ا.

)(2008 - 1985

الميالد والنشأة

يف  16نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1985م عانــق الشــهيد املجاهــد حســن زيــاد شــقورة (أبــو إســام) الحيــاة املتالطمــة
بأوجاعهــا يف مــروع بيــت الهيــا بعــد أن ُه ِّجــرت عائلتــه مــن مدينــة «عســقالن» املحتلــة حيــث نشــأ يف كنــف أرسة
متواضعــة مترسبلــة بكســاء اإلســام ،معتصمــة بحبــل اللــه ،قوامهــا مثانيــة أفـراد حســن االبــن الثــاين لوالــده .ترعــرع يف
كنــف هــذه األرسة التــي تحمــل الهــم الفلســطيني بــن أضلعهــا وثــواين عمرهــا وكلــا كــر تكــر يف قلبــه مأســاة هــذا
الشــعب املــرد ،فنهــض ليحمــل األمانــة ويقــوم بأعبائهــا.
درس شهيدنا املجاهد حسن املرحلة االبتدائية واإلعدادية يف مدارس وكالة الغوث لتشغيل الالجئني ،ثم التحق مبدرسة
أبــو عبيــدة بــن الجـراح الثانويــة ،فــأدرك قدر العلــم والعلــاء وأرص عىل مواصلة رســالة األنبيــاء ،فالتحــق بجامعة األزهر
بغــزة ليتخــرج مــن قســم امللتميديــا (تصميــم ومونتــاج) ،ثــم انتقــل ليبــارش حياتــه املهنيــة حيــث عمــل مخر ًجــا لصحيفة
االســتقالل ،ثــم مرش ًفــا عــى تصميــم وتطويــر موقــع إذاعــة القــدس ،وموقع فلســطني اليــوم ،كــا أرشف الشــهيد املجاهد
حســن عــى تصميــم موقــع مركــز األرسى للدراســات الذي لــه الفضل يف فضح مامرســات االحتــال العدوانية بحــق أرسانا.
ينتمي شــهيدنا املجاهد حســن إىل أرسة مجاهدة منذ ما قبل النكبة حيث استشــهد عم والده الشــهيد املجاهد عمران
شــقورة يف عــام 1938م أثنــاء قيادته لثوار عســقالن ضــد عصابات االحتالل الصهيــوين (الهاغاناه) ،ومن ثــم توىل جده عيد
شــقورة قيــادة فصائــل املقاومــة ملدة ســتة أشــهر ،كام استشــهد خالــه حســن يف معركة الكرامــة وهو يدافع عــن مخيامت
اللجــوء ،وتعــرض منــزل جــده ألمه محمــود أبو رشخ للهــدم يف عــام 1968م واعتقل بحجة دعمــه للمقاومة الفلســطينية.
صفاته وأخالقه

لالطــاع أكــر عــى تفاصيــل حيــاة الشــهيد املقــدام حســن يتحــدث والــده أبــو إيــاد قائـ ًـا« :متيــز نجــي حســن منــذ
صغــره عــن أقرانــه برسعــة البديهــة والفطنــة والتفــوق يف دراســته ،باإلضافــة إىل أن ميولــه واهتامماتــه اختلفــت متا ًمــا
عنهــم ،وهــو األمــر الــذي جعلــه عــى عالقــة مبــن هــم أكــر منــه سـ ًنا».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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وتابــع« :لقــد تعلــق حســن منــذ نعومــة أظافــره مبســجد القســام الــذي مــن خاللــه تفتحــت عينــاه وقلبــه عــى حــب
الجهــاد وعشــق املقاومــة واالنتــاء لقوافــل الشــهداء ،ففهــم منــذ صغــره معنــى اإلســام الحقيقــي ،وازداد تعل ًقــا بــه
وإميانًــا بــكل مقتضياتــه ،وربطتــه عالقــة مميــزة بالشــهداء عــاء الكحلــوت ومعــن الربعــي وعبــد اللــه املدهــون وأنــور
الشـراوي وتعلــم عــى أيديهــم رياضــة الكراتيــه».
وأوضــح أن نجلــه كشــعلة متقــدة مــن العطــاء ،أبــدع وحــرص عــى صقــل موهبتــه بالعلــم والبحــث عــن كل
جديــد لتطويرهــا الســيام يف مجــال التصميــم واملونتــاج اإللكــروين الــذي فــرغ ألجلــه جــل وقتــه إىل جانــب عملــه
الجهــادي املقــاوم لبنــي صهيــون ،وأشــار إىل أن الشــهيد كان ميتلــك عــدة مهــارات حيــث جمــع بــن علمــه ومعرفتــه
بربمجــة وهندســة الحاســوب وصيانــة الهواتــف النقالــة والتصميــم بأنواعــه اىل جانــب دوره الريــادي يف تصنيــع وتطويــر
منظومــة الصواريــخ القدســية التابعــة لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
مــن جانبهــا أبــت جدتــه أم زيــاد ( )85عا ًمــا التــي رســمت تقلبــات الزمــن وهمومهــا خيــوط تجاعيدهــا عــى وجههــا
إال أن تتحــدث عــن الشــهيد املجاهــد حســن رغــم املــرض الــذي فتــك بجســدها قائلـ ًة بصوتهــا الخافــت« :اللــه يهنيــه
بالشــهادة ،ويجمعنــا وإيــاه يف الفــردوس األعــى ،وهــو طلبهــا ونالهــا».
مشواره الجهادي

يقــول الشــيخ (أبــو محمــد) أحــد قــادة رسايــا القــدس يف منطقــة ســكناه مبــروع بيــت الهيــا« :أحــب الشــهيد
املجاهــد حســن الجهــاد واملقاومــة منــذ صغــره ،وحــرص عــى االلتحــاق بحركــة الجهــاد اإلســامي التــي آمــن بأطروحاتهــا
واستشــعر مصداقيتهــا وآمــن مبرشوعهــا الجهــادي الوحــدوي».
وأكــد أبــو محمــد مشــاركة الشــهيد املجاهــد حســن يف تصنيــع أول صــاروخ أطلــق عــى مغتصبــة «ســديروت» ،وأدى
وقتهــا إىل إصابــة ثالثــة مســتوطنني صهاينــة مشـ ًرا إىل أن الشــهيد عمــل يف بدايــة تشــكيل النــواة األوىل لوحــدة التقنيــة
عــى صناعــة العبــوات الناســفة والقنابــل اليدويــة رغــم خطورتهــا وصعوبتهــا عــى حــد قولــه.
ولفــت إىل مشــاركة الشــهيد الفــارس حســن يف صــد العديــد مــن االجتياحــات لشــال القطــاع حتــى أنــه أصيــب يف
إحــدى املـرات إصابــة طفيفــة .وهــذا باإلضافــة إىل مشــاركته يف تطويــر وتصنيــع املنظومــة الصاروخيــة يف رسايــا القــدس،
وقــاد حمــات إطــاق الصواريــخ عــى مســتوطنات االحتــال كــا كان مسـ ً
رشا عــن إطــاق حملــة تتضمــن ()38
ـئول مبــا ً
صارو ًخــا عــى مغتصبــات العــدو الصهيــوين ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد القائــد محمــد شــحادة يف بيــت لحــم.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم الســبت  15مــارس (آذار) 2008م اغتالــت طائـرات الغــدر الصهيونيــة شــهيدنا املقــدام حســن خــال
مشــاركته يف عمليــة إطــاق دفعــة مــن الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة مــا أدى الرتقائــه مــع اثنــن مــن إخوانــه
املجاهديــن هــا محمــد الشــاعر وباســل شــابط.
فهني ًئا لكم الجنة يا فرسان الكرامة يف زمن امتألت فيه الدنيا باملرجفني والخائفني وأصحاب أنصاف الحلول!
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الشهيد املجاهد محمد صالح صالح الشاعر
رحلة طويلة من الجهاد والعطاء

تســتمر قوافــل الشــهداء عــى تــراب الوطــن ،ويعــود الرجــال
يصولــون ويجولــون يف ســاحات الجهــاد ،ويثــرون النقــع يف
كل مــكان مــن أجــل رفــع رايــة ال إلــه إال اللــه خفاقــة عاليــة،
ويتقدمــون الصفــوف حــن ينــادي املنــادي للجهــاد بــكل شــجاعة
وقــوة ،ال يخافــون يف اللــه لومــة الئــم؛ فهــا هــم يتقدمــون مرشعــن
صدورهــم نحــو الشــهادة يســتقبلونها بــكل فــرح ورسور ليجعلــوا
)(2008 - 1988
را ملواكــب الشــهداء ،ووقــو ًدا داف ًعــا للمجاهدين
مــن أجســادهم جـ ً
الذيــن يحملــون اللــواء مــن بعدهــم ،ويســرون عــى نهجهــم ،ونــا ًرا ملتهبــة لالنتقــام مــن أعــداء اللــه وأعــداء الديــن
واإلنســانية والذيــن تلطخــت أياديهــم الغــادرة بدمــاء أطفــال وشــباب وشــيوخ ونســاء فلســطني.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد صــاح الشــاعر (أبــو صــاح) يف مدينــة خانيونــس (قيــزان النجــار) يف  16يونيــو
(حزيـران) 1988م .وتتكــون أرسة شــهيدنا مــن والديــه وإحــد عــر مــن األبنــاء ،وبنتــن ،وشــاء القــدر أن يكــون ترتيــب
شــهيدنا محمــد الســابع يف األبنــاء.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد محمــد يف أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه ،مجاهــدة يف ســبيله ،حيــث قدمــت عائلتــه الصابــرة
العدي ــد م ــن الش ــهداء ع ــى طري ــق ذات الش ــوكة ومنه ــم :الش ــهيد املجاه ــد أن ــور ص ــاح الش ــاعر س ــنة 2007م وه ــو
ش ــقيق الش ــهيد محم ــد وبُ ــرت س ــاق أخي ــه اآلخ ــر (الس ــيد) أثن ــاء ص ــده لالجتي ــاح الغاش ــم يف منطق ــة الفخ ــاري
مبدين ــة خانيون ــس .واالستش ــهادي املجاه ــد ع ــاء حم ــدي الش ــاعر يف عملي ــة استش ــهادية س ــنة 2005م وه ــو اب ــن
ع ــم الش ــهيد املجاه ــد محم ــد .وم ــا زال ــت ه ــذه العائل ــة املجاه ــدة تق ــدم فل ــذات أكباده ــا دفا ًع ــا ع ــن اإلس ــام
وفلس ــطني .وق ــد ُه ِّج ــرت عائلت ــه املجاه ــدة م ــن مدين ــة «ب ــر الس ــبع» الفلس ــطينية املحتل ــة ع ــام 1948م والت ــي
تق ــع يف جن ــوب فلس ــطني.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد محمــد ببســاطته وتواضعــه حيــث اتصــف بحســن املعاملــة والحــرص عــى أن يشــارك يف
جميــع املناســبات الخاصــة بالعائلــة ،وارتبــط الشــهيد بعالقــات ممتــازة مــع أرستــه ،فأحــب الجميــع ،وأحبــه الجميــع،
وعــرف بجراتــه وتقدمــه ألي مهمــة جهاديــة بقلــب املؤمــن وخطــا املخلــص العــارف.
ـتلهم حديــث رســول اللــه« :اســتعينوا
اتصــف شــهيدنا املجاهــد أبــو صــاح بالرسيــة والكتــان ،فعمــل بصمــت مسـ ً
عــى قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــان».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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ُعــرف شــهيدنا املجاهــد محمــد زاهــدً ا يف هــذه الدنيــا الفانيــة طام ًعــا يف جنــة عرضهــا الســموات واألرض أُعــدت
للمتقــن ،بــا ًرا بوالديــه ومطيع ـاُ لهــا ومقر ًبــا منهــا ،يعطــف عــى الصغــار ويحــرم الكبــار.
ح ــرص ش ــهيدنا املجاه ــد أب ــو ص ــاح ع ــى الصل ــوات الخم ــس يف جامع ــة مبس ــجد الس ــام ،يف منطق ــة قيــزان
النج ــار بخانيون ــس ،وكان يح ــث جمي ــع إخوان ــه وأصدقائ ــه ع ــى أداء الصل ــوات .وكان ملتز ًم ــا بالن ــدوات اإلمياني ــة
الت ــي تق ــام يف املس ــجد.
مشواره الجهادي

عمــل شــهيدنا املجاهــد أبــو صــاح يف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وشــارك يف الكثــر مــن األحــداث
والفعاليــات واملســرات الحركيــة والعامــة ،وكان مــن نشــطاء الحركــة يف منطقــة خانيونــس.
واصــل عملــه الجهــادي فانخــرط يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون جند ًيا
فارســا يحمــل القــرآن يف قلبــه والبندقيــة يف يــده ،وليدافــع عــن طهــارة وقداســة فلســطني املباركــة وكان قــد أنهــى دورة
ً
وفارســا شــجا ًعا .وشــارك يف العديــد مــن عمليــات رصــد
تدريــب عســكرية لرسايــا القــدس حيــث كان رج ـاً مقدا ًمــا
ً
األهــداف العســكرية الصهيونيــة أثنــاء عملــه يف رسايــا القــدس ومــن ضمنهــا عمليــة تفجــر الجيــب الصهيــوين يف مـراج
يوليــو (متــوز) 2007م.
ُعــرف الشــهيد الفــارس محمــد الشــاعر بإقدامــه وشــجاعته الباســلة وتصديــه املتواصــل للقــوات الصهيونيــة لــدى
اجتياحهــا ملدننــا وقرانــا الفلســطينية حيــث خــاض دو ًمــا معــارك باســلة ضــد الجنــود الصهاينــة .وبــرز جنديًــا ذا كفــاءة
عاليــة مــا رشــحه بعــد ذلــك ليكــون قائــدً ا ميدان ًيــا يف رسايــا القــدس ،وأهلــه ذلــك للعمــل يف الهندســة والتصنيــع.
شــارك شــهيدنا املقــدام محمــد يف تطويــر وتصنيــع املنظومــة الصاروخيــة يف رسايــا القــدس وقــاد حمــات إطــاق
الصواريــخ عــى مســتوطنات االحتــال التــي أدت ملقتــل وإصابــة العديــد مــن الصهاينــة ،وكان آخرهــا إطــاق حملــة
تتضمــن  40صارو ًخــا عــى تلــك املغتصبــات ر ًدا عــى اغتيــال الشــهيد القائــد محمــد شــحادة.
نجــا شــهيدنا الفــارس محمــد مــن أربــع محــاوالت اغتيــال والتــي أصيــب بهــا بجــروح ،حيــث كان برفقــة القيــادة
امليدانيــة للرسايــا يف مختلــف مناطــق قطــاع غــزة .وقــد استشــهد يف إحــدى هــذه املحــاوالت الغــادرة الشــهيد املجاهــد
وائــل نصــار مــن منطقــة الزوايــدة.
موعد مع الشهادة

استشــهد الشــهيد املجاهــد محمــد الشــاعر يــوم الســبت  15مــارس (آذار) 2008م بعــد إطالقــه لصواريــخ القــدس
عــى املغتصبــات الصهيونيــة رشق بيــت حانــون حيــث قامــت طائـرات الغــدر االســتطالعية بقصــف املجموعــة مــا أدى
الرتقائــه واثنــن مــن إخوانــه املجاهديــن وهــا الشــهيد املجاهــد حســن شــقورة والشــهيد املجاهــد باســل شــابط .فهني ًئــا
لــك الشــهادة يــا أبــا صــاح!
134

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد نضال حيدر أحمد شقورة
حياة قصرية مليئة بالجهاد واملقاومة

حمــل عــى عاتقــه أمانــة الجهــاد واملقاومــة ،وأقســم أن يرعــب
املغتصبــن ،واصــل الليــل بالنهــار ،صنــع الصــاروخ وطــوره ،وأطلقــه
حمـ ًـا عــى الصهاينــة ،ومل يهــدأ إال حينــا زف عــى األكتــاف شــهيدً ا.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1985

ولــد شــهيدنا املجاهــد نضــال حيــدر شــقورة (أبــو محمــد) يف مــروع بيــت الهيــا بعــد أن ُه ِّجــرت عائلتــه مــن
مدينــة «عســقالن» املحتلــة ،فتعهــده أبنــاء مســجد القســام بالرتبيــة ،فاحتضــن شــهيدنا املجاهــد نضــال املســجد وأصبــح
دروس يف الوعــي والحــس القــوى الرافــض لالحتــال الــذي اغتصــب األرض
ٍ
مــن رواده ،فكانــت هــذه النشــأة مبثابــة
وطــرد األهــل ،ففــي  25ســبتمرب (أيلــول) 1985م عانــق شــهيدنا الفــارس نضــال الحيــاة املتالطمــة بأوجاعهــا حيــث نشــأ
يف كنــف أرسة بســيطة مترسبلــة بكســاء اإلســام ومعتصمــة بحبــل اللــه قوامهــا أحــد عــر فــر ًدا .شــهيدنا االبــن البكــر
لوالــده ترعــرع يف كنــف هــذه األرسة التــي تحمــل الهــم الفلســطيني بــن أضلعهــا وثــواين عمرهــا ،فكلــا يكــر تكــر يف
قلبــه مأســاة هــذا الشــعب املــرد ،فنهــض ليحمــل األمانــة ويقــوم بأعبائهــا خاصــة أن عائلتــه عائلــة مجاهــدة قدمــت
الكثــر مــن الشــهداء عــى مذبــح الحريــة والكرامــة.
درس شــهيدنا املجاهــد نضــال املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ابــن رشــد لالجئــن ،ثــم التحــق مبدرســة ذكــور جباليــا
اإلعداديــة «ج» لالجئــن ليواصــل دأبــه ودراســته ،وبعدهــا التحــق مبدرســة أحمــد الشــقريي الثانويــة ،فــأدرك قــدر العلــم
والعلــاء ،وأرص عــى مواصلــة رســالة األنبيــاء ،فالتحــق بكليــة تدريــب غــزة املهنيــة (قســم الكهربــاء العامــة) ،ثــم انتقــل
ليبــارش حياتــه املهنيــة فعمــل يف صفــوف جهــاز الرشطــة الفلســطينية ،ولكــن شــغفه بالعلــم دفعــه ليكمــل دراســته يف
جامعــة القــدس املفتوحــة التــي مل يقــدر لــه أن يتخــرج منهــا فتخــرج مــن جامعــة الشــهداء .ويذكــر أن الشــهيد املجاهــد
نضــال شــقورة تــزوج فتــاة صالحــة قبــل عــدة أشــهر مــن استشــهاده.
صفاته و أخالقه

عــرف شــهيدنا الفــارس نضــال بدماثــة خلقــه القويــم يألــف ويؤلــف ،ويداعــب الجميــع بابتســامته املرحــة ،وظهــرت
عليــه عالمــات الرجولــة وقــوة الشــكيمة وحــب النــاس منــذ الصغــر ،كــا أنــه شــديد االلت ـزام بالصلــوات الخمــس
والعبــادات والنوافــل يف مســجد القســام ،متمســك بكتــاب اللــه مخلــص متواضــع مــا ســاعده عــى صقــل شــخصيته،
كــا أنــه مرهــف الحــس ،دقيــق اإلدراك.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ُعهــد بــا ًرا بوالديــه مطي ًعــا لهــا ال يضجــر وال يتأفــف مــن طاعتهــا ،فقلبــه العطــوف يقبــل الجميــع حتــى مــع
إخوتــه الصغــار الذيــن كان يداعبهــم ويعطــف عليهــم ويتــودد لهــم .عــرف مقدا ًمــا رافضً ــا للظلــم ينــري للتصــدي
للمواقــف املتخاذلــة يصــدع للحــق صدا ًحــا بــه .وعهــد هادئًــا جــدً ا مقدا ًمــا واث ًقــا بنفســه ،أحبــه كل مــن عرفــه ،وهــذا
مــا بــدا ظاه ـ ًرا خــال تشــييع جثامنــه الطاهــر.
متيــز شــهيدنا املجاهــد نضــال بنســيجه االجتامعــي الواســع ،فلــه أصدقــاء كــر يلتفــون حولــه مــن إخوانــه يف املســجد
والحــي والعمــل .يصــل الرحــم ويــزور إخوانــه .وقــد أحــاط نفســه بثلــة مــن الشــباب امللتــزم والواعــي ،فصــار مثـ ً
ـال
يف التكافــل االجتامعــي يف أرستــه ومســجده وأصدقائــه .وبعالقاتــه التنظيميــة الواســعة مــع كل التنظيــات والفصائــل
املجاهــدة حتــى التــي تخالفــه يف الفكــر ،فــكان ينســج بح ـ ًرا مــن العالقــات االجتامعيــة ،ويشــارك الجميــع أفراحهــم،
ويشــاطرهم أحزانهــم.
مشواره الجهادي

تــرىب شــهيدنا الفــارس نضــال عــى موائــد القــرآن الكريــم يف مســجد القســام منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الدنيــا،
فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي التــي آمــن بأطروحاتهــا واستشــعر مصداقيتهــا .وانتقــل للعمــل يف صفــوف الرابطــة
اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي .وبعــد ذلــك ألــح عــى إخوانــه يف قيــادة رسايــا القــدس أن يلتحــق
بهــذا الركــب الطاهــر والخيــار األمــل ،فقبــل اإلخــوة بعــد جهــد كبــر وإرصار حثيــث مــن قبــل شــهيدنا ،فانتمــى لرسايــا
القــدس املظفــرة مــع انتفاضــة األقــى وجنــد ضمــن القــوة الخاصــة التابعــة لرسايــا القــدس .وشــارك يف صــد العديــد
مــن االجتياحــات لشــال القطــاع ويف قيــادة حمــات إطــاق الصواريــخ عــى املــدن املحاذيــة لشــال غــزة ،كــا أرشف
عــى متابعــة الوحــدة الصاروخيــة يف مــروع بيــت الهيــا .وكان أحــد املســئولني عــن إطــاق حملــة تتضمــن  40صارو ًخــا
عــى املغتصبــات الصهيونيــة ر ًدا عــى اســتهداف شــهداء بيــت لحــم الشــهيد القائــد محمــد شــحادة ورفاقــه الثالثــة
بتاريــخ  12مــارس (آذار) 2008م لدرجــة أن رفــاق دربــه أطلقــوا عليــه «قاصــف زيكيــم» و»مزلــزل ســديروت» ،كل
ذلــك وشــهيدنا املجاهــد نضــال يعمــل بصمــت تحــت جنــح الليــل.
موعد مع الشهادة

شــارك الشــهيد الفــارس نضــال بطاقــة كبــرة جــدً ا يف عــرس الشــهيد املجاهــد حســن شــقورة حتــى اللحظــة األخــرة
وذلــك لقــوة العالقــة األخويــة والروحيــة والعســكرية التــي توأمــت بــن روحيهــا .وحمــل جهــدً ا مضاع ًفــا يف الــرد عــى
اغتيــال الشــهيد حســن شــقورة الــذي قاســمه إطــاق الصواريــخ عــى املغتصبــات املحاذيــة للقطــاع.
استش ــهد املجاه ــد نض ــال ش ــقورة متأث ـ ًرا بجراح ــه الخط ــرة وذل ــك ي ــوم األح ــد املواف ــق  23م ــارس (آذار) 2008م
إث ــر قصف ــه م ــن قب ــل ط ـران االس ــتطالع الصهي ــوين بعي ــد خروج ــه م ــن ع ــرس ش ــهادة رفي ــق درب ــه الش ــهيد املجاه ــد
حس ــن ش ــقورة.
فنــم قريــر العــن أبــا محمــد! فقسـ ًـا ليعلم ـ َّن عدُ ُونــا أنَّــا ليـ ٌ
ـوث يف الوغــى تَتوثــب وأنــك أنجبــت جيـ ًـا هام ًمــا
ســيواصل دك املغتصبــات الصهيونيــة حتــى اندحــار العــدو البائــد حتـ ًـا عــن أرضنــا.
136

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمود ربيع عبد الله عبد ربه
جهاد وعطاء .تضحية وفداء

رحــل الفــارس الــذي امتطــى صهــوة جــواده مداف ًعــا عــن ثــرى
فلســطني كأن الــروح ع ّجلــت الخطــا شــو ًقا لشــهداء ســبقوه يف
عليــن .هكــذا هــم العظــاء الذيــن إذا ســمعوا النــداء زالــت دنياهــم
ولبــوا أوطانهــم ،ورهنــوا أرواحهــم رخيصــة مــن أجــل جنــة عرضهــا
الســموات ،فطــوىب لكــم أيهــا الشــهداء!
)(2008 - 1982

الميالد والنشأة

الشــهيد املجاهــد محمــود ربيــع عبــد ربــه (أبــو عــاء) فــارس صنديــد جــاء الدنيــا شــهيدً ا ح ًيــا يف  4ســبتمرب (أيلــول)
1982م ،فنشــأ وترعــرع يف كنــف أرسة بســيطة مؤمنــة بقدرهــا تقطــن عزبــة عبــد ربــه رشق بلــدة جباليــا شــال القطــاع
مكونــة مــن أحــد عــر فــر ًدا هــم مجمــوع إخوانــه .وكان ترتيبــه الثالــث بينهــم.
درس شــهيدنا املجاهــد محمــود املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الرافعــي بجباليــا البلــد ،ثــم انتقــل لدراســة املرحلتــن
اإلعداديــة والثانويــة يف مدرســة أســامة بــن زيــد .ومل يشــأ القــدر والواقــع االقتصــادي املريــر الــذي يعيشــه الغزيــون أن
يســتكمل شــهيدنا دراســته ليلتحــق بإحــدى مصانــع الغــزل والنســيج ،ويتقــن حرفــة الخياطــة التــي عمــل بهــا ليســاعد
والــده يف تحمــل جــزء مــن املســئولية امللقــاة عــى كاهلــه.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد محمــود يف العــام 2003م مــن فتــاة صابــرة مؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدره رزقــه اللــه منهــا
بثالثــة مــن األبنــاء.
صفاته وأخالقه

متي ــز ش ــهيدنا الف ــارس محم ــود بالرسي ــة والكت ــان وح ــب الطاع ــة والتــزام القــرار التنظيم ــي داخ ــل حركت ــه
حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي ،ك ــا ُع ــرف رحي ــم القل ــب حنونً ــا ع ــى أبنائ ــه ووالدي ــه .أح ــب الرب ــاط يف س ــبيل الل ــه،
وح ــرص بش ــدة ع ــى أداء الص ــاة يف مواعيده ــا خاص ــة ص ــاة الفج ــر والعش ــاء .وأوىص أهل ــه وأبن ــاءه وكل م ــن عرف ــه
بالتــزام الص ــاة يف املس ــجد.
مشواره الجهادي

التح ــق ش ــهيدنا املق ــاوم محم ــود بصف ــوف حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف ع ــام 2004م ،والت ــزم بربنام ــج الحرك ــة
الثق ــايف والفك ــري حي ــث ص ــار عض ــو أرسة تنظيمي ــة داخ ــل منطقت ــه .وبع ــد م ــرور م ــا يق ــرب الع ــام التح ــق بصف ــوف
الجن ــاح العس ــكري رساي ــا الق ــدس ،وعم ــل يف وح ــدة إط ــاق الصواري ــخ ،وش ــارك يف ص ــد االجتياح ــات الصهيوني ــة
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الغاش ــمة ع ــى ش ــالنا الحبي ــب ،فآخ ــر م ــا ش ــهده ش ــهيدنا الف ــارس محم ــود االجتي ــاح الصهي ــوين ل ــرق جبالي ــا
_املحرق ــة الصهيوني ــة_ حي ــث تص ــدى ش ــهيدنا م ــع إخوان ــه املجاهدي ــن للق ــوات الخاص ــة يف عزب ــة عب ــد رب ــه ش ــال
رشق قط ــاع غ ــزة.
موعد مع الشهادة

 1مــارس (آذار) 2008م موعــد بلــدة جباليــا مــع املحرقــة الصهيونيــة ،فهــب رجــال املقاومــة ملبــن نــداء فلســطني،
وشــهيدنا الفــارس محمــود مــن الذيــن وقفــوا نــرة لوطنهــم ،يرصــد نقــاط متركــز الجنــود الصهاينــة وأماكــن القناصــة،
ولكــن تحركاتــه رصــدت وباغتــه قنــاص صهيــوين حاقــد بطلــق نــاري أصابــه بشــكل مبــارش نقــل عــى إثــره إىل مشــايف
جمهوريــة مــر العربيــة ،لكــن مشــيئة اللــه أردتــه شــهيدً ا لتصعــد روحــه إىل الســاء بعــد  26يو ًمــا يف مشــايف مــر
ليلحــق بركــب الشــهداء بتاريــخ  26مــارس (آذار) 2008م.
الجديــر بالذكــر أن املحرقــة الصهيونيــة بــدأت يف  1مــارس (آذار) 2008م يف عــدوان بربــري شــنته اآللــة الصهيونيــة
ضــد قطــاع غــزة وبالتحديــد الشــال مــن القطــاع مســتهدفة املدنيــن اآلمنــن بالصواريــخ الغــادرة مدعمــة بتوغــل بــري
عــى منطقــة عزبــة عبــد ربــه رشق جباليــا .واســتمر هــذا العــدوان ثالثــة أيــام عــى التــوايل وكان حصيلتــه حــوايل 50
شــهيدً ا ومــا يقــرب الـــ  160جري ًحــا معظمهــم مــن النســاء واألطفــال.
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الشهيد املجاهد عبد الله محمد عبد الله الغصني
عاشق الجهاد واملقاومة

عمــر اإلميــان قلوبهــم فعلمــوا أن املجاهــد مخــر بــن النــر أو
الشــهادة ،فاندفعــوا يف طريــق الجهــاد بقلــوب ثابتــة ال تعــرف الخوف،
فأخافــوا العــدو رغــم قلــة اإلمكانــات حتــى صــار يتهيــب مواجهتهــم.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1968

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه محمــد الغصــن (أبــو محمــد) يف  31مايــو (أيــار) 1968م مبخيــم النصـرات وســط
قطــاع غــزة ألرسة بســيطة ه ّجرهــا االحتــال الصهيــوين الغاصــب مــن بلدتهــا األصليــة «بــر الســبع» كغريهــا مــن العوائــل
الفلســطينية املكلومــة والصابــرة منــذ النكبــة يف 1948م.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه وســط أرسة محافظــة اتخــذت اإلســام العظيــم منها ًجــا ،فعــاش يف كنفهــا يتيــم
األب بعــد أن فقــده وهــو يف الثانيــة مــن عمــره لتبــدأ حيــاة املعانــاة والحرمــان .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف
مــدارس مخيــم النصـرات ،ثــم تــرك دراســته ليتجــه للعمــل يف التجــارة ملســاعدة أهلــه وذويــه يف توفــر حاجيــات البيــت
ومقاســمة والدتــه العنــاء حيــث عمــل يف تجــارة املالبــس ،ومــن ثــم يف مــلء أنابيــب الغــاز للمواطنــن.
تــزوج الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه مــن فتــاة صابــرة تحملــت مشــاق الحيــاة مــع زوجهــا ،فــرزق منهــا ثالثــة أوالد
وابنتــن ،ثــم انتقــل للعيــش يف منطقــة التــوام شــايل قطــاع غــزة يف 2002م.
صفاته وأخالقه

اتصــف الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه باإليثــار ألصدقائــه وإخوتــه وتفضيلهــم عــى نفســه مســاندً ا لهــم يف مواقفهــم
مصلحــا بــن املتخاصمــن حيــث عمــل يف لجنــة اإلصــاح التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقــة مــروع عامــر
لفصاحتــه وطالقــة لســانه .وهــو واصــل لألرحــام بالرغــم مــن مـرارة الواقــع الــذي عاشــه يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي
يشــهدها قطــاع غــزة مــن حصــار صهيــوين جائــر .وعــرف بالتزامــه بالصــاة يف مســجدي عائشــة وطــارق بــن زيــاد يف
منطقتــه.
مشواره الجهادي

عمــل شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه أثنــاء االنتفاضــة األوىل يف صفــوف املقاومــة حيــث شــهد لــه مبقارعتــه لقــوات
االحتــال الصهيــوين يف قطــاع غــزة ،فأذاقــه الويــات برصاصاتــه املباركــة لينضــم بعدهــا لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي
وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس يف العــام 2004م بعــد اختيــاره مــن قبــل قــادة الرسايــا يف شــال القطــاع ليكــون
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أحــد جنودهــا امليامــن ،فبــارش عملــه يف الربــاط عــى ثغــور الوطــن والتصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة عــى شــال
قطــاع غــزة ليصبــح بعدهــا أحــد القــادة امليدانيــن يف رسايــا القــدس بعــد أن اتصــف باألمانــة والصــدق والوفــاء للعمــل
الجهــادي .وعــرف بالرسيــة التامــة يف كل أعاملــه العســكرية التــي يقــوم بهــا.
تلقــى شــهيدنا املقــدام عبــد اللــه العديــد مــن الــدورات العســكرية املتطــورة وخاصــة دورة إعــداد وحــدات خاصــة
يف مواجهــة االجتياحــات الصهيونيــة وإطــاق الصواريــخ.
خــاض شــهيدنا الفــارس عبــد اللــه العديــد مــن املعــارك البطوليــة ضــد القــوات الصهيونيــة ،وشــارك يف العديــد مــن
مهــات صــد االجتياحــات الغاشــمة عــى شــال قطــاع غــزة وإطــاق القذائــف املضــادة للــدروع باتجــاه اآلليــات التــي
توغلــت يف منطقــة العامــودي والجامعــة األمريكيــة شــال قطــاع غــزة.
يســجل لشــهيدنا املقــاوم عبــد اللــه مشــاركته يف قصــف مغتصبــة «ســديروت» ومدينــة «عســقالن» وموقــع «زيكيم»
العســكري املحــاذي لشــال القطاع.
موعد مع الشهادة

استشــهد الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه يــوم الثالثــاء  15أبريــل (نيســان) 2008م بعــد أن أطلقــت طائـرات االســتطالع
الصهيونيــة صواريخهــا تجاهــه مــع مجموعــة مــن رسايــا القــدس تســر مشـ ًيا عــى األقــدام بالقــرب مــن دوار الشــهداء
الســتة مبخيــم جباليــا مــا أدى الرتقائــه شــهيدً ا ،وإصابــة أفـراد املجموعــة بجـراح ،فهني ًئــا لــك الجنــة بــإذن اللــه!
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الشهيد املجاهد أحمد محمد عبد الله عوض
رصاصة واحدة كانت تذكرة للرحيل من هنا

م ــا أعظمه ــم ش ــهداء الح ــق والواج ــب! أولئ ــك الذي ــن يبته ــل
لهـــم املـــوت ،فنســـتنفر بالغتنـــا ألجـــل الحديـــث عنهـــم ،لكـــن
الكل ــات وحدهـــا تعجـــز عـــن أن تب ــوح بج ــال دمهـــم وعب ــق
الطه ــارة ال ــذي يترسب ــل لينس ــج حكاي ــة ش ــهيد أح ــب امل ــوت يف
س ــبيل الل ــه ،فاختارت ــه رصاص ــة واح ــدة كان ــت تبح ــث ع ــن ف ــارس
يعش ــق الحي ــاة األبدي ــة لتس ــتقر برأس ــه وكأن الرصاص ــة تحم ــل يف
داخله ــا طريق ــا للامري ــن نح ــو الجن ــة.

)(2008 - 1990

هكــذا ترتعــش أبجديــة الحــروف عــى أعتــاب لفظــه كأن حــروف اســم الشــهيد الفــارس أحمــد تشــكل نبضً ــا لفتــى
يحمــد اللــه أنــه ُولــد فلســطين ًيا ليتســابق واألحبــة فيســقي الــرى بدمــه األحمــر وال يبخــل.
الميالد والنشأة

مــن قريــة التــال الصغــرة «سمســم» ُه ِّجــرت عائلــة الشــهيد املجاهــد أحمــد محمــد عــوض بعدمــا لفحتهــا ويــات
الهجــرة والتــرد لتســتقر بحــي الجنينــة مبدينــة رفــح ولتوثــق رصخــة الشــهيد األوىل يف  29أغســطس (آب) 1990م
وتتشــكل حينهــا مالمــح الشــهيد والشــاهدة عــى اإلرضاب الــذي كان حينهــا يعيــش وســط أرسة تتكــون مــن تســعة
أف ـراد مبنزلهــم الصغــر.
درس الش ــهيد املجاه ــد أحم ــد املرحلت ــن االبتدائي ــة واإلعدادي ــة مب ــدارس وكال ــة غ ــوث وتش ــغيل الالجئ ــن مبدين ــة
رف ــح والتح ــق بدراس ــة املرحل ــة الثانوي ــة ،لك ــن استش ــهاده ح ــال دون حصول ــه ع ــى ش ــهادة الثانوي ــة العام ــة بعدم ــا
انتظرته ــا عائلت ــه.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا الفــارس أحمــد عــى الرغــم مــن صغــر ســنه إال أنــه أكــر مــن عقــل أقرانــه بكثــر كأن صفــات الحــب
والحنــان تجســدت بشــخصه مجتمعــة دون غــره .يتلمــس العــذر ملــن حولــه ويحســن الظــن بالجميــع ،يشــتاق لرفاقــه
حيــث إنــه دائــم التواصــل معهــم.
هكــذا وصــف الحــاج أبــو أحمــد عــوض ابنــه الــذي كــر بحــب مــن حولــه حيــث طيبتــه روحــه ومســاهمته يف
مســاعدة املنــزل دامئــة األثــر حتــى بعــد استشــهاده إضافــة إىل أنــه التــزم منــذ صغــره ومتيــز بالخجــل يف بعــض األمــور.
وهــو بــار بوالديــه يلتمــس رضاهــم دامئًــا .حفــظ القــرآن الكريــم يف ســن مبكــرة وهــو يف الثانيــة عــرة مــن عمــره.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ

141

مشواره الجهادي

مل تكــن الثامنيــة عــر عا ًمــا مان ًعــا لتتحــرك معــاين الحــب واالنتــاء للهويــة الفلســطينية؛ فقــد أدرك الشــهيد الفــارس
أحمــد أهميــة خيــار الجهــاد واملقاومــة يف ســبيله بهــذا العمــر املبكــر حتــى بــات لقــب الشــهيد يســبق اســمه قبــل
استشــهاده بســنوات.
مبســجد ســعد بــن معــاذ بــدأت تتكــون شــخصية الشــهيد الفــارس أحمــد منــذ العــارشة مــن عمــره بالتزامــن مــع
انتفاضــة األقــى .التقــت أفــكاره بالفكــر اإلســامي ،فانتمــى لحلقــات الذكــر والفكــر التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي
يف فلســطني .ومــع زيــادة التوتــر تقــدم الصفــوف األوىل مرابطًــا عــى ثغــور الوطــن ســاه ًرا بالقــرب مــن الرشيــط
الحــدودي يراقــب تحــركات آليــات االحتــال ويرتصــد خطواتهــم.

موعد مع الشهادة

مل يكــن  16أبريــل (نيســان) لعــام 2008م مختلفًــا عــن أعــراس فلســطني الحــارضة بشــكل يومــي ،لكنــه أيضً ــا
مميــز ملنــزل عائلــة الشــهيد الفــارس أحمــد حيــث خــرج مــن منزلــه برفقــة إخوانــه يف رسايــا القــدس قاصــدً ا الرشيــط
الحــدودي للتصــدي لقــوات االحتــال الصهيــوين املتوغلــة هنــاك.
أدرك والــده جيــدً ا أن رصاصــة واحــدة كفيلــة بتحقيــق أمنيــة شــهيدنا املجاهــد أحمــد وزفافــه للجنــة لذلــك حــاول
منعــه عــن الخــروج ،لكــن إلحــاح الشــهيد دفــع والديــه للقبــول ،فعــاد يف ســاعات الليــل األوىل محمـ ً
ـول عــى أكتــاف
الرفــاق بعدمــا اســتقرت رصاصــة برأســه ،وغــاب طيفــه مســاف ًرا إىل مــا متنــى وكأن منتصــف أبريــل يحمــل حكايــة
جديــدة لشــهيد انتفضــت دمــاؤه لتســقى ورود الوطــن ،فتنبــت حني ًنــا للشــهداء وعط ـ ًرا يزهــو بدمهــم.
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الشهيد املجاهد بالل حمودة محمد صالح (كميل)
حياة ملؤها جهاد وختامها استشهاد

مل تهزمــه العقبــات ومل تغــره الحيــاة ،فلبــى نــداء الوطــن الســليب،
واســتجاب لنحيــب األرامــل وبــكاء أطفــال الشــهداء ،وذهــب نحــو
املجــد يــزرع الرعــب يف قلــب اليهــود علــه ينتقــم ألبنــاء وطنــه الذيــن
طحنتهــم آلــة املــوت الصهيونيــة الحاقــدة .كيــف ال وهــو الشــهيد
بــال الــذي خــرج مــن قباطيــة عريــن االستشــهاديني؟
)(2008 - 1981

الميالد والنشأة

يف  1فربايــر (شــباط) 1981م ولــد الشــهيد املجاهــد بــال حمــودة محمــد صالــح (كميــل) يف بلــدة قباطيــة كــا يقــول
شــقيقه األكــر محمــد يف أرسة مكونــة مــن  8أشــخاص ترتيبــه بينهــم الثــاين.
من ــذ صغ ــره ب ــدا ش ــهيدنا املجاه ــد ب ــال مختل ًف ــا ع ــن جمي ــع أقران ــه يف كل يشء :يف نهج ــه وتفك ــره وحيات ــه،
فكان ــت أوىل امله ــام األصع ــب يف حيات ــه حرمان ــه م ــن طفولت ــه ومقاع ــد الدراس ــة عندم ــا اضط ــر يف الص ــف التاس ــع
ل ــرك املدرس ــة متج َه ــا للعم ــل للمس ــاعدة يف إعال ــة أرست ــه ،فعم ــل يف محاج ــر قباطي ــة الت ــي منحت ــه ق ــوة اإلرادة
وصالب ــة الجس ــد كونه ــا مهن ــة ش ــاقة.
صفاته وأخالقه

املشــقة التــي تعــرض لهــا الشــهيد الفــارس بــال يف صغــره مل تجعلــه قــايس القلــب ،بــل زادتــه نبالــة وتهذي ًبــا
وهــدو ًءا حيــث يشــهد لــه مقربــون بأنــه نعــم الطفــل الخلــوق الهــادئ املرتفــع عــن العنــف واملشــاجرة.
متيــز الشــهيد املجاهــد بــال عــن أبنــاء جيلــه بحرصــه عــى قــراءة وحفــظ القــرآن ،والتــزم يف املســجد وعــرف
الطريــق للجهــاد مــن خــال دراســة فكــر ومبــادئ الجهــاد اإلســامي التــي حمــل لواءهــا.
مشواره الجهادي

بع ــد ان ــدالع انتفاض ــة األق ــى ويف الع ــام 2002م كان الش ــهيد املجاه ــد ب ــال يقب ــع يف س ــجون االحت ــال بع ــد
القب ــض علي ــه داخ ــل الخ ــط األخ ــر ومع ــه أح ــد املجاهدي ــن يف منطق ــة الجلي ــل املحت ــل م ــن خ ــال كم ــن جه ــزه
االحت ــال حي ــث كان الش ــهيد املجاهـــد بـــال يخطـــط إلحض ــار كميـــة مـــن األســـلحة وحكـــم عـــى أثرهـــا بأربـــع
س ــنوات ونص ــف أم ــى منه ــا زه ــاء  4س ــنوات ليخ ــرج ع ــام 2005م إذ كان ــت ج ــذوة االنتفاض ــة يف أوجه ــا ،واس ــتمر
يف نش ــاطه ال ــري م ــع رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي ويف أح ــد خالياه ــا العامل ــة يف
بل ــدة قباطي ــة والت ــي كان يرأس ــها الش ــهيد القائ ــد م ــروح كمي ــل لغاي ــة استش ــهاد رفي ــق درب ــه الش ــهيد املجاه ــد
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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أحم ــد راج ــح كمي ــل بس ــبب انفج ــار عب ــوة كان يعده ــا م ــا أدى إىل ظه ــور ش ــهيدنا املق ــدام ب ــال للعل ــن ه ــو
واملجاه ــد محم ــود أب ــو ال ــرب وال ــذي ت ــرأس الرساي ــا بع ــد استش ــهاد الش ــهيد القائ ــد م ــروح بف ــرة .ويف ع ــام 2006م
اعتقل ــت ق ــوات االحت ــال الصهي ــوين املجاهدي ــن ب ــال ومحم ــود يف أح ــد من ــازل البل ــدة ليقب ــع يف الس ــجن م ــدة
 13شـــه ًرا بتهمـــة مســـاعدة مطلوبـــن وليخـــرج بعدهـــا أكـــر قـــوة وعنفوانًـــا وينخـــرط تحـــت قيـــادة الشـــهيدين
املجاهديـــن أرشـــد كميـــل وجهـــاد عويضـــات والـــذي كاد لهـــا االحتـــال ليغتالهـــا ،وليتســـلم شـــهيدنا الفـــارس
ب ــال زم ــام الجه ــاد واالستش ــهاد لتب ــدأ مرحل ــة املط ــاردة الفعلي ــة والحثيث ــة بع ــد رؤي ــة االحت ــال والن ــاس إلخالص ــه
وش ــكيمته .وهن ــا كان ــت مح ــاوالت االحت ــال الغتيال ــه ع ــدة م ـرات ومل تفل ــح فنح ــا نح ـ ًوا آخ ــر الحتوائ ــه ع ــن طري ــق
الس ــلطة الفلس ــطينية الت ــي قدم ــت ل ــه ع ــرض تس ــليم الس ــاح ه ــو وكل أبن ــاء رساي ــا الق ــدس والت ــي ُعرف ــت بقضي ــة
«العف ــو» والذه ــاب إىل املقاطع ــة للحامي ــة وحس ــن الس ــلوك ولك ــن ش ــهيدنا املق ــاوم ب ــال أىب إال أن يكم ــل مش ــوار
ذات الش ــوكة م ــع رفاق ــه وهن ــا ب ــدأ االحت ــال بالطل ــب حثي ًث ــا وراءه بع ــد االش ــتباكات الت ــي كان ــت ت ــدور يف البل ــدة
والت ــي يف أحده ــا قي ــل إن ــه أعط ــب آلي ــة وأص ــاب أح ــد الضب ــاط املس ــئولني ع ــن املنطق ــة ليق ــوم االحت ــال بطلب ــه
للتصفي ــة ولي ــس لالعتق ــال وه ــذا م ــا خط ــط ل ــه.
موعد مع الشهادة

والــدة الشــهيد الفــارس بــال املكنــاة أم محمــد لــن تنــى تفاصيــل اللحظــات األخــرة التــي ســبقت استشــهاد فلــذة
كبدهــا فقالــت« :حــر بــال للمنــزل لالطمئنــان علينــا وعــى اســتعدادات شــقيقه محمــد للزفــاف ،ثــم هــم ملســاعدة
شــقيقه يف أعــال البنــاء داخــل املنــزل إىل أن جــاء موعــد خروجــه فقبلنــي واغتســل وصــى وطلــب منــي بالدعــاء
لــه بالشــهادة وخــرج ،فقــد كنــت ســعيدة لعالقــة الحــب الوطيــدة بــن بــال وأشــقائه ،ولكنهــم اغتالــوه بــدم بــارد
وحرمونــا منــه يف عــرس أخيــه».
فجــر الخميــس املوافــق  17أبريــل (نيســان) 2008م ُقــدِّ ر لشــهيدنا املقــدام بــال برفقــة الشــهيد املجاهــد يف رسايــا
القــدس عــز الديــن عويضــات أن يكونــا عــى موعــد مــع الشــهادة عندمــا حارصتهــا قــوات االحتــال الصهيــوين يف أحــد
املخــازن القدميــة ،فــدارت اشــتباكات عنيفــة بــن املجاهديــن والقــوات الصهيونيــة ارتقــى عــى أثرهــا املجاهــدان إىل
العــا شــهيدين مقبلــن غــر مدبريــن.
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الشهيد املجاهد عز الدين محمد حسني عويضات (السحو)
مسرية حافلة بالجهاد والتضحيات

إنــه المتحــان كبــر مــن األمل والحــزن أن تفقــد أم ثالثــة أبنــاء
وأخويــن ،لكــن هــذا هــو قــدر األم الفلســطينية .إنــه قــدر االبتــاء
مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل بفقــد أقــرب النــاس وأحبهــم إليهــا .وهــي
صبــور عــى االبتــاء محتســبة لألحبــة عنــد اللــه عــز وجــل الــذي
يــويف الصابريــن أجرهــم بغــر حســاب .الشــهيد عــز الديــن مل مينعــه
استشــهاد أخويــه ثائــر وجهــاد مــن االندفــاع الجهــادي البطــويل عــى
دربهــا لينــال مــا نــااله وهــو االستشــهاد.

)(2008 - 1989

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــز الديــن محمــد عويضــات يف بلــدة قباطيــة قضــاء جنــن شــال الضفــة املحتلــة يف 30
أغســطس (آب) 1989م ألرسة مجاهــدة مكونــة مــن عــرة أفـراد هــو الســادس فيهــا .ربــت األرسة أبناءهــا عــى قيــم
اإلســام مــن تقــوى للــه وحــب للخــر واســتعداد للتضحيــة يف ســبيل اللــه والوطــن؛ فقبــل شــهيدنا املجاهــد عــز الديــن
استشــهد أخــواه ثائــر وجهــاد.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــز الديــن تعليمــه يف مــدارس جنــن حتــى أنهــى الصــف التاســع وتــرك الدراســة لينشــغل
يف العمــل ،ثــم يف مقاومــة االحتــال.
صفاته وأخالقه

تفتــح نــور اإلميــان يف أعــاق شــهيدنا الفــارس عــز الديــن يف ســن مبكــرة ،مــا جعلــه يــؤدي الصــاة يف مواعيدهــا
يف املســجد ،ويحــرص عــى حفــظ القــرآن الكريــم ودراســة مســرة الجهــاد .ومتيــزت عالقاتــه مــع الجميــع باملــودة
واالســتقامة .وعــرف عنــه الســبق لفعــل الخــر لــكل النــاس ،وحبــه لوالديــه وأمــه خاصــة التــي اســتحقت لقــب خنســاء
فلســطني فــوق كل تعبــر وتوصيــف؛ فهــو أحــرص مــا يكــون عــى رضــاء والديــه وطاعتهــا والــر بهــا .وشــهيدنا املقــدام
عــز الديــن إذا أقــدم عــى عمــل امتــأ قلبــه بالحــاس إليــه واإلرصار عــى أدائــه عــى أكمــل وجــه.
مشواره الجهادي

انخــرط شــهيدنا املقــاوم عــز الديــن يف حركــة الجهــاد اإلســامي بشــكل رسي إميانًــا منــه بإخالصهــا يف العمــل لتحريــر
الوطــن وقناعــة بصحــة نهجهــا القائــم عــى ثالثيــة الوعــي واإلميــان والثــورة .ويف أعقــاب استشــهاد شــقيقه الشــهيد
املجاهــد جهــاد أحــد كــوادر رسايــا القــدس اقتحمــت قــوات االحتــال منــزل األرسة يف نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2005م،
واعتقلــت شــهيدنا املجاهــد عــز الديــن وحكــم عليــه بالســجن ثالثــة أشــهر .وفــور خروجــه مــن الســجن انضــم لصفــوف
رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بصــورة رسيــة ،وحــرص عــى املواجهــة مــع املحتــل حيــث
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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عمــل يف النهــار يف حســبة قباطيــة ،وأمــي ســاعات الليــل يف مقارعــة املحتــل حتــى داهمــت قــوات االحتــال منــزل
األرسة يف  7أكتوبــر (ترشيــن األول) 2007م ،وعندمــا مل تجــده اعتقلــت أخــاه حســني للضغــط عليــه حتــى يســلم نفســه،
وحــول حســني لالعتقــال اإلداري .وازداد شــهيدنا الفــارس عــز الديــن إرصا ًرا عــى مواصلــة درب الجهــاد واملقاومــة بعــد
استشــهاد ابــن عمــه ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد عمــر عبــد الــرءوف زكارنــة يف  17أكتوبــر (ترشيــن األول) 2006م
خــال اشــتباك مســلح مــع قــوات االحتــال.
موعد مع الشهادة

قــوات االحتــال تــر عــى اعتقــال الشــهيد املجاهــد عــز الديــن فــارس رسايــا القــدس يف الضفــة املحتلــة فتنــر
عيونهــا ملراقبــة األماكــن التــي قــد يتواجــد بهــا شــهيدنا.
يف  17أبريــل (نيســان) 2008م اســتطاعت قــوات االحتــال تتبــع الشــهيد املجاهــد عــز الديــن والحقتــه فاضطــر
شــهيدنا لالختبــاء يف أحــد املخــازن القدميــة حيــث حارصتــه القــوة الصهيونيــة التــي الحقتــه ودار اشــتباك عنيــف بــن
األســد الــذي ميــوت وال يهــزم وبــن قــوة جبانــة صهيونيــة ،فاستشــهد شــهيدنا املقــدام عــز الديــن ورفيــق جهــاده الشــهيد
املجاهــد بــال كميــل وفاضــت روحاهــا إىل بارئهــا مقبلــن غــر مدبريــن.

146

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد أحمد حمدان محمد أبو النجا
من ميدان الدعوة إىل ساح الجهاد واملقاومة

هني ًئــا لــك يــا أحمــد وأنــت ترتقــي إىل عليــاء املجــد شــهيدا .هني ًئــا
لــك يــا أحمــد وأنــت ترفــع رايــة الجهــاد واملقاومــة بعــد أن رضيــت
اإلســام دينــا واخــرت الجهــاد طري ًقــا ،فكنــت بحــق مجاهــدً ا يف ســبيل
اللــه فاختــارك اللــه شــهيدً ا لــروي بدمائــك الطاهــرة ثــرى الوطــن
الغــايل فلســطني وتشــعل مــن دمــك رسا ًجــا يــيء طريــق املجاهديــن.
)(2008 - 1975

الميالد والنشأة

بتاريــخ  3نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1975م ولــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد حمــدان أبــو النجــا مبع ًثــا للفــرح والــرور
الــذي غمــر قلــوب ذويــه بعــد أن أضــاء دنياهــم بنــور وجهــه الجميــل.

عــاش شــهيدنا املجاهــد أحمــد يف كنــف أرسة ملتزمــة بتعاليــم الديــن اإلســامي الحنيــف ،تعــود جذورهــا إىل بلــدة
«بــر الســبع» املحتلــة بعــد أن ُه ِّجــروا منهــا عنــوة عــام 1948م كغريهــم مــن آالف األرس الفلســطينية ،لتحــط رحالهــم
يف مخيــم الشــابورة مبدينــة رفــح.
تلقــي شــهيدنا املجاهــد أحمــد مراحــل تعليمــه األســايس يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن فأحبــه زمــاؤه
يف املدرســة بعــد أن ملســوا فيــه طيبــة القلــب ونقــاء الــروح وصفــاء النفــس ،ثــم أنهــى دراســته الثانويــة مــن مدرســة
بــر الســبع الثانويــة إال أن الواقــع الصعــب الــذي كان يعيشــه ســكان قطــاع غــزة يف الســنوات األوىل النتفاضــة األقــى
املباركــة حــال دون متكــن شــهيدنا مــن االلتحــاق مبقاعــد الدراســة الجامعيــة.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا املجاهــد أحمــد صاحــب االبتســامة الصادقــة التــي مل تفــارق وجهــه يفتــح بهــا مغاليــق القلــوب ،بــل
ويأرسهــا بحبــه حــرص عــى دعــوة النــاس إىل الخــر وتوجيههــم إىل طريــق الرشــاد ونهيهــم عــن املنكــر والســوء حتــى
أحبــه جميــع أهــل الحــي بعــد أن ملســوا فيــه الصــدق وحســن الخلــق.
ارتبــط شــهيدنا املجاهــد أحمــد بعالقــة قويــة بأرستــه لــره بوالديــه وطاعتــه لهــاُ .عــرف حنونًــا مح ًبــا إلخوانــه،
واصـ ًـا ألرحامــه ،مشــاركًا ألقاربــه وجريانــه يف كافــة أفراحهــم وأحزانهــم.
ُعــرف شــهيدنا املقــدام أحمــد بحبــه وشــغفه بجهــاد الدعــوة إىل ســبيل اللــه فتجــده يجــول بــن املســاجد يلقــي
الــدروس الدعويــة ،وهــو أحــد الذيــن قامــوا بإنشــاء مســجد املتحابــن يف اللــه.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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مشواره الجهادي

انضــم شــهيدنا املجاهــد أحمــد إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى وعمــل ضمــن اللجنــة
الدعويــة يف الحركــة ،ثــم التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي رغبــة منــه يف نيــل
الشــهادة يف ســبيل اللــه حيــث تعــرض لإلصابــة مرتــن بنـران االحتــال الصهيــوين خــال تصديــه لقــوات االحتــال خــال
إحــدى توغالتهــا يف رفــح.
ونظـ ًرا لرباعتــه وحرفتــه العاليــة وذكائــه املميــز التحــق شــهيدنا الفــارس أحمــد بصفــوف وحــدة الهندســة والتصنيــع
التابعــة لرسايــا القــدس ،فــرع يف صناعــة قذائــف الهــاون كــا شــارك يف إطــاق العديــد منهــا باتجــاه مغتصبــات العــدو
التــي كانــت جامثــة عــى أرايض املوطنــن يف قطــاع غــزة قبــل العــام 2005م.
كــا امتــاز شــهيدنا املقــدام أحمــد بالعمــل برسيــة تامــة حيــث مل يشــعر أحــد بنشــاطه العســكري األمــر الــذي جعــل
مــن استشــهاده مفاج ًئــا لجميــع مــن عرفــوه.
موعد مع الشهادة

يف فجــر يــوم الجمعــة املوافــق  18أبريــل (نيســان) 2008م ،شــهيدنا الفــارس أحمــد ينتظــر إحــدى الحســنيني النــر
أو الشــهادة فأكرمــه اللــه باألخــرة حينــا تعــرض إلصابــة بالغــة خــال قيامــه بصناعــة مــادة جديــدة لتطويــر الصواريــخ
القدســية املحليــة الصنــع حيــث اشــتعلت املــادة مــا أدى إىل استشــهاده .فهني ًئــا لــك الشــهادة يــا أحمــد.
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الشهيد املجاهد صالح ذيب عبد الرحمن دهيدي
أراد االنتقام لشهداء غزة

العــدوان يدفــع للمقاومــة ،هــذا ســلوك فطــري غــرزه اللــه ســبحانه
وتعــاىل يف الكائنــات ،ويخطــئ املعتــدي حــن يظــن قوتــه مان ًعــا مــن
مقاومتــه .اللــه عــز وجــل ال يحــب املعتديــن ،فيهــيء مــن يتصــدون
لعدوانهــم ،ويعينهــم يف تصديهــم.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1985

ولــد الشــهيد املجاهــد صالــح ذيــب دهيــدي يف  3يوليــو (متــوز) 1985م يف بلــدة عرابــة مبحافظــة جنــن ألرسة مؤلفــة
مــن أحــد عــر فــر ًدا يجمعهــم الحــب واالحـرام والتفاهــم ،تعلــم منهــا حــب اإلســام والتضحيــة مــن أجــل فلســطني.

درس شــهيدنا املجاهــد صالــح املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس عرابــة ثــم التحــق مبدرســة عرابــة الثانويــة
للبنــن وأنهــى منهــا الصــف الثــاين عــر.
صفاته وأخالقه

عــرف الشــهيد الفــارس صالــح بالكتــان ،واملحافظــة عــى صالتــه يف املســجد ،وطيــب العالقــة مــع كل النــاس ،وبــر
الوالديــن وطاعتهــا .واالهتــام بقضيــة شــعبه ووطنــه.

مشواره الجهادي

تأثــر الشــهيد املجاهــد صالــح كث ـ ًرا باعتقــال شــقيقه األكــر أحمــد مــا دفعــه للثــأر واالنتقــام وقــرر االنخ ـراط يف
صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ،ووصــل ملبتغــاه حيــث انضــم لصفــوف جناحهــا العســكري رسايــا القــدس وتعلــم
اســتخدام األســلحة وتصنيــع العبــوات واألحزمــة الناســفة.
اعتقــل شــهيدنا املجاهــد صالــح عــدة مـرات مــن قبــل االحتــال الصهيــوين ،األوىل مــا يقــارب الشــهرين يف معتقــل
قدوميــم العســكري بتهمــة تجــارة الذخائــر واملتفجـرات وحولــوه إىل ســجن عوفــر .وبعــد اإلفـراج عنــه عمــل يف صفــوف
األمــن الوطنــي ملــده  5ســنوات وتعــرض للفصــل بســبب انتامئــه للجهــاد اإلســامي ورسايــا القــدس.
ع ــرف ش ــهيدنا املجاه ــد صال ــح كتو ًم ــا لدرج ــة كب ــره ج ــدً ا ،ويف آخ ــر أيام ــه مل يتخ ـ َّـل ع ــن س ــاحه ال ــذي ظ ــل
مالز ًم ــا ل ــه خاص ــة يف آخ ــر  6ش ــهور م ــن حيات ــه بع ــد م ــا أصب ــح مطلو ًب ــا لالحت ــال ال ــذي ص ــار يتقص ــده وح ــاول
اس ــتهدافه أك ــر م ــن م ــرة.
خــاض شــهيدنا املقــدام صالــح العديــد مــن االشــتباكات مــع العــدو الصهيــوين وقواتــه برفقــة إخوانــه يف رسايــا
القــدس الذيــن أقســموا أن يذيقــوا االحتــال مــن الــكأس التــي يجرعهــا ألبنــاء شــعبنا.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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موعد مع الشهادة

يف شــهر مــارس (آذار) 2008م تعــرض شــال قطــاع غــزة لعــدوان صهيــوين اتســم بالهمجيــة استشــهد فيــه عـرات
املواطنــن ،فعــزم الشــهيد املجاهــد صالــح عــى االنتقــام مــن املحتــل الصهيــوين ،وخطــط للقيــام بعمليــة كبــرة ،فتوجــه
برفقــة اثنــن مــن املجاهديــن للقيــام بهــا ،ويف الطريــق طــاردت قــوات االحتــال ســيارتهم التــي مــا لبثــت أن انقلبــت
لرسعتهــا البالغــة ،فاستشــهد الشــهيد املجاهــد صالــح يف  19أبريــل (نيســان) 2008م وأصيــب أحــد املجاهديــن.
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الشهيد املجاهد عثامن أحمد محمد أبو حجر
عىل درب األطهار مىض

عندمــا نهــم بالحديــث عــن االستشــهاديني الذيــن باعــوا اللــه
أرواحهــم يف تجــارة رابحــة ال نــدري مــن أيــن نبــدأ ،ولرمبــا يتلعثــم
اللســان عــن وصــف أمثالهــم .عثــان إذا مــا اســتطعنا أن نبــدأ
الحديــث عنــه فالوقــت ال يســعفنا واملــداد املوجــود يف أقالمنــا ينفــد،
فكيــف ميكــن أن تتحــدث عــن الــذي ســار يحمــل املــوت عجــل الخطــا
ليزرعــه يف قلــوب الصهاينــة؟!

)(2008 - 1988

الميالد والنشأة

 12يوليــو (متــوز) 1988م تاريــخ يوافــق موعــد مخيــم الشــاطئ مــع بصيــص نــور الشــهيد املجاهــد عثــان أحمــد
أبــو حجــر ليكــون بطـاً جديــدً ا يحمــل عــى عاتقــه وكاهلــه هــم وطنــه املســلوب فلســطني.
را
ترعــرع وكــر بــن أزقــة املخيــم مــع أرستــه التــي تعــود جذورهــا إىل مدينــة «يافــا» عــروس البحــر التــي ُه ِّجــرت قـ ً
مــن قبــل العصابــات الصهيونية يف العــام 1948م.
تــدرج شــهيدنا املجاهــد عثــان يف املراحــل الدراســية حتــى الصــف الســادس االبتــدايئ يف مــدارس وكالــة الغــوث،
ومل يتمكــن مــن إكــال تعليمــه ليمتهــن بعــد ذلــك الخياطــة ليعيــل عائلتــه يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي
يعيشــها شــعبنا مــن حصــار وظلــم.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد عثــان بعالقاتــه الطيبــة مــع النــاس حيــث كان اجتامع ًيــا لدرجــة كبــرة ،فصــار محبوبًــا بــن
أهلــه وإخوانــه ودو ًدا رحيـ ًـا بوالديــه ،وقــد ميزتــه ابتســامته الروحانيــة الدامئــة التــي مل تفــارق مح ّيــاه .إىل ذلــك اتصــف
بالشــجاعة فلــم يهــب مواجهــة األعــداء ومل يخــف يف اللــه لومــة الئــم.

مشواره الجهادي

مــع ازديــاد العمــل الجهــادي يف االنتفاضــة األوىل وروعــة العمليــات الجهاديــة التــي خطــط لهــا الشــهيد القائــد
محمــود الخواجــة؛ فمــن عمليــة بيــت ليــد إىل عمليــة ديزنغــوف وعمليــات أخــرى ،واطــاع الشــباب املســلم عــى كل
هــذه األحــداث والعمليــات ،ويــزداد بذلــك تأثرهــم وإعجابهــم بهــذه املســرة والفكــر وهــذا النهــج الواضــح ليســر
شــهيدنا الفــارس عثــان عــى درب املجاهديــن وطريــق ذات الشــوكة ليجــد ضالتــه يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي
يف فلســطني لينتمــي لهــا يف أوائــل العــام 2005م ،فالتــزم الصــاة يف املســجد األبيــض القريــب مــن ســكناه ،ليتسلســل يف
العمــل التنظيمــي ليكــون مــن الشــباب البارزيــن يف جميــع الفعاليــات الخاصــة والعامــة للحركــة يف املخيــم ،فعمــل يف
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لجنــة الفعاليــات العامــة يف مخيــم الشــاطئ .بعــد تأســيس مســجد عمــر بــن الخطــاب (عســقالن) كان الشــهيد املجاهــد
عثــان مــن أبــرز الشــباب املحافظــن عــى املســجد واملواظبــن عــى الصــاة فيــه وااللتـزام يف جلســات الذكــر وتحفيــظ
القــرآن الكريــم ،ليكلــف ويكــون أحــد أعضــاء أرسة املســجد.
كل الصفــات التــي كانــت يف شــهيدنا املجاهــد عثــان أهلتــه ليكــون تحــت اختيــار قيــادة الجنــاح العســكري للحركــة
يف مخيــم الشــاطئ ليكــون أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس البارزيــن ،فتــدرب عــى أنــواع مختلفــة مــن األســلحة ،وتخــرج
مــن عــدة دورات عســكرية بنجــاح ،باإلضافــة إىل نشــاطه الهائــل الــذي دفعــه ليعمــل يف أكــر مــن مجــال يف العمــل
الجهــادي ،فعمــل ضمــن صفــوف الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرسايــا القــدس ،وشــارك يف العديــد مــن عمليــات إطــاق
الصواريــخ القدســية وقذائــف الهــاون عــى املغتصبــات الصهيونيــة املحاذيــة لشــال قطــاع غــزة.
ولربــاط ليلــة يف ســبيل اللــه خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا ،علــم شــهيدنا املقــاوم عثــان مقــدار أجــر الربــاط عــى
الثغــور فــكان ال يدخــر جهــدً ا إال واســتثمره يف ســبيل اللــه ،وكانــت رسيتــه وحرصــه عــى أداء مهامتــه حتــى إنــه مل يكــن
أقــرب املقربــن إليــه يطلــع عــى تفاصيــل عملــه مــا أعطــاه تقدي ـ ًرا مــن قبــل إخوانــه يف القيــادة العســكرية ليســجل
بعــد ذلــك أبــرز املهــات الجهاديــة التــي قــام بهــا رشق بيــت حانــون مــع بعــض إخوانــه ،وهــي نصــب كمــن محكــم
للقــوات الصهيونيــة الخاصــة أدى إىل إصابــة العديــد مــن الجنــود الصهاينــة بحمــد اللــه.
حبــه الشــديد للقــاء ربــه وعشــقه للشــهادة جعلــه يلــح عــى قيادتــه لينــال رشف االنضــام إىل ركــب األطهــار مــن
وحــدات االستشــهاديني الذيــن يجهزهــم خــرة القيــادات التــي عرفتهــا الســاحة الفلســطينية .وكان لــه ذلــك ليغــدو
ويــروح يف عــدة عمليــات استشــهادية إىل أن صــارت الشــهادة مــن نصيبــه يف عمليــة «خــرق الحصــون».
موعد مع الشهادة

ليلــة االثنــن املوافــق  21أبريــل (نيســان) 2008م قــدر لشــهيدنا املجاهــد عثــان ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد
فــادي ســامل مــن رسايــا القــدس والشــهيد الفــارس إبراهيــم شــاش مــن كتائــب شــهداء األقــى أن يكونــوا عــى موعــد
مــع الشــهادة.

فبهــذا التاريــخ انطلــق األبطــال مخرتقــن حصــون مبنــى املخاب ـرات الصهيــوين شــال قطــاع غــزة ممطريــن العــدو
الصهيــوين بوابــل مــن القنابــل اليدويــة والطلقــات الناريــة ،واســتمر االشــتباك مــع قــوات العــدو قرابــة الســاعتني،
وقــد أســفرت العمليــة عــن إصابــة العديــد مــن جنــود العــدو الصهيــوين الــذي مــارس كعادتــه التعتيــم اإلعالمــي عــى
العمليــة ونتائجهــا.
ارتقـــى املجاهـــدون إىل العـــا تاركـــن خلفهـــم وصيـــة أن اســـتمروا يـــا إخوتنـــا بالجهـــاد! هـــذا دمنـــا يناديكـــم
أن تواصل ــوا طري ــق الش ــهداء طري ــق الحري ــة ع ــى درب األطه ــار ليعي ــش أبن ــاء فلس ــطني أحــرارا وليخ ــرج الغــزاة
مندحري ــن م ــن أرضن ــا.
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الشهيد املجاهد فادي جامل ممدوح سامل
سطر بدمائه مالحم العز والكربياء

مبـــدأ عســـكري ســـائد يف كل جيـــوش العـــامل ،وهـــو أن القـــوة
املهاجمـــة يجـــب أن تكـــون أكـــر مـــن القـــوة املدافعـــة املتحصنـــة
يف مواقعه ــا .مجاه ــدو فلس ــطني ال تس ــعفهم إمكاناته ــم يف العم ــل
وف ــق ذل ــك املب ــدأ؛ فحامل ــا تص ــدر له ــم األوام ــر مبهاجم ــة الع ــدو
يبـــادرون إىل تنفيذهـــا.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1988

ولــد شــهيدنا املجاهــد فــادي جــال ســامل بتاريــخ  27أغســطس (آب) 1988م يف مدينــة غــزة وبالتحديــد شــارع
الجــاء بغــزة ،وشــاء قــدر اللــه عــز وجــل أن يكــون ترتيــب شــهيدنا األول بــن إخوتــه يف األرسة التــي تتكــون مــن والديــه
واثنــن مــن األبنــاء وخمــس مــن البنــات.
تعــود جــذور شــهيدنا املجاهــد فــادي إىل بلــدة «هربيــا» قضــاء غــزة احتلتهــا العصابــات الصهيونيــة يف العــام 1948م
بعــد أن ُه ّجــرت ســكانها شــأنها شــأن بقيــة األرايض الفلســطينية التــي احتلــت وأقيمــت عليهــا دولــة الكيــان املصطنعــة.
تلقــى تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة ،ثــم اإلعداديــة يف مــدارس غــزة ،وانتقــل بعدهــا ملدرســة الكرمــل وحصــل منهــا عــى
شــهادة الثانويــة العامــة لينــال مــن اللــه الشــهادة العليــا مقبـاً غــر مدبــر.
صفاته وأخالقه

تــرىب شــهيدنا املجاهــد فــادي منــذ نعومــة أظافــره عــى موائــد تحفيــظ القــرآن الكريــم ،فانغــرس يف قلبــه حــب
الجهــاد واملقاومــة ،وتحــى بخلــق املجاهديــن األخيــار ،فــكان نعــم الشــاب الخلــوق العطــوف والبــار بأهلــه .متيــز
بتواضعــه وصــدق انتامئــه وإخالصــه لركــب املجاهديــن األطهــار ،فخُلقــه كــا الشــهداء الذيــن يعيشــون يف الدنيــا كأنهــم
راحلــون ،وتبقــى نســات أطيافهــم تداعــب أحبابهــم.
مشواره الجهادي

ـم فلســطني عــى كاهليــه بعدمــا تلقــى مــن تعاليــم دينــه مــا جعلــه يــدرك عظــم املســئولية و ِكــر حجمهــا
حمــل هـ ّ
فـراح يفتــش عــن ســبيل يســلكه وينــال مرضــاة اللــه عــز وجــل.

انتمــى شــهيدنا املجاهــد فــادي لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2006م ،والتحــق بالجنــاح العســكري رسايــا القدس
عــام 2007م .وشــارك يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة التــي خاضتهــا رسايــا القــدس ضــد العــدو الصهيــوين ،منهــا
الربــاط عــى الثغــور يحــرس شــعبه مــن كيــد الصهاينــة وتوغالتهــم املســتمرة ،ثــم عمــل بعــد ذلــك يف وحــدة الرصــد
واالســتطالع عــى حــدود قطــاع غــزة ،إضافــة إىل اش ـراكه يف إطــاق الصواريــخ القدســية تجــاه البلــدات الصهيونيــة
املتاخمــة للحــدود مــع قطــاع غــزة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ

153

ُيشــار إىل أن شــهيدنا املجاهــد فــادي ســاهم مــع إخوانــه يف رسايــا القــدس يف صــد العديــد مــن االجتياحــات التــي
تكــررت عــى قطــاع غــزة.
موعد مع الشهادة

هــي الشــهادة خامتــة حيــاة الصادقــن الذيــن أحبــوا لقــاء اللــه وعمــرت قلوبهــم باإلميــان .هــم الرجــال الذيــن
صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه ،وهــم الذيــن أبــوا إال أن يــرووا األرض بدمهــم الــزيك ،فــكان ح ًقــا عــى اللــه نرصهــم.

ارتقــى شــهيدنا املقــدام فــادي خــال اقتحامــه موقــع عســكري للمخابـرات الصهيونيــة شــال قطــاع غــزة وبالتحديــد
خلــف أرض الغــول بتاريــخ  21أبريــل (نيســان) 2008م برفقــة الشــهيدين املجاهديــن عثــان أبــو حجــر مــن رسايــا
القــدس وإبراهيــم شــاش مــن كتائــب األقــى ،وأطلقــت الرسايــا اســم «اخـراق الحصــون» عــى العمليــة حيــث خــاض
املجاهــدون معركــة بطوليــة مــع جنــود العــدو موقعــن قتــى وجرحــى إال أن العــدو كعادتــه تكتــم عــى خســائره.
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الشهيد املجاهد إبراهيم سامل سليامن حجوج
أسد ال يخىش الردى

حينــا نتحــدث عــن إبراهيــم فــإن الحــروف والكلــات ال تنصفنــا
وال تنصفــه .إبراهيــم الشــاب املــرح ذو االبتســامة الجميلــة فكاهــي
حينــا ينــوي التغلــب عــى مـرارة العيــش ،ولكنــه يف مقارعــة األعــداء
مقاتــل عنيــد ،وأســد ال يخــى الــردى ،مــع كل طلقــة مــن بندقيتــه
الثائــرة كان ينطــق بالتكبــر ،صــادق الوعــد والعهــد ،فكانــت الشــهادة
مســك الختــام.

)(2008 - 1988

الميالد والنشأة

مل تكــن تعلــم عائلــة حجــوج أنهــا تنتظــر مولودهــا يك تقدمــه للــه شــهيدً ا رضيبــة لكرامــة وطــن ضائــع ،فجــاء ميــاد
شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم ســامل حجــوج يف  26ينايــر (كانــون الثــاين) 1988م يف بلــدة بيــت الهيــا ألرسة فلســطينية
بســيطة وملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف .تعــود جــذور شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم إىل مدينــة «بــر الســبع» املحتلــة
منــذ عــام النكبــة 1948م.
درس شــهيدنا املقــدام إبراهيــم املرحلــة االبتدائيــة ثــم اإلعداديــة يف مــدارس عزبــة بيــت حانــون ،ومتتــع بشــخصية
قويــة ،وأخــاق حميــدة جعلتــه محبوبًــا بــن أهلــه وأصحابــه وجريانــه وأشــبال مســجد الشــافعي ،فــكان الشــهيد املجاهد
إبراهيــم ملتز ًمــا بالصــاة خاصــة صــاة الفجــر.

صفاته و أخالقه

يف عزبــة بيــت حانــون ترعــرع شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم وعــاش ســنوات طفولتــه وشــبابه بــن جريانــه وأصدقائــه
الذيــن أحبهــم وأحبــوه ،متيــز بحســن الخلــق مــع الجميــع ،يداعــب هــذا ويبتســم يف وجــه ذاك ويخلــق جــو املــرح مــع
الصغــار والكبــار ،مح ًبــا لصــاة الفجــر ال يؤخرهــا مهــا كانــت الظــروف ،ملتز ًمــا بالصلــوات جميعهــا يف املســجد ،مطي ًعــا
لوالديــه بــا ًرا بهــا ،يتميــز بــروح مرحــة جعلــت كل مــن يـراه يتعلــق بــه صغـرًا كان أم كبـرًا.
مشواره الجهادي

عشــق شــهيدنا الجهــاد وفلســطني ،وأحــب فكــر الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ،وأراد أن يــؤدي واجبــه تجــاه
دينــه ووطنــه ،فانتمــى لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف انتفاضــة األقــى ،وشــارك يف
عــدة عمليــات عســكرية ،فــكان مــن أوائــل مــن يتواجــدون عــى الخطــوط األماميــة لصــد التوغــات الصهيونيــة حيــث
شــارك يف صــد العديــد مــن اجتياحــات العــدو الصهيــوين لبلــدة بيــت حانــون ومخيــم جباليــا ،وشــارك يف عــدة عمليــات
ومهــات جهاديــة قامــت بهــا رسايــا القــدس ضــد العــدو يف قطــاع غــزة ،كــا تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية،
وشــارك يف عــدة مهــات رصــد واســتطالع للمواقــع الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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موعد مع الشهادة

شــهيدنا الفــارس إبراهيــم كغــره مــن الصادقــن األطهــار انتظــر موعــده مــع الجنــة ،رفــض الــذل والخنــوع ،وأىب إال
أن ميــرغ أنــف الصهاينــة يف الطــن.

يف  28أبريــل (نيســان) 2008م تعرضــت عزبــة بيــت حانــون لتوغــل صهيــوين غاشــم مل تـراعِ آلــة الحــرب الصهيونيــة
فيــه حرمــة طفــل أو شــيخ وال حتــى امــرأة كفلتهــا رشائــع الســاء واألرض بالحاميــة ،فكانــت رسايــا القــدس القــوة
الرئيســة املتصديــة لهــذه العنجهيــة والحاميــة لهــذه األرض التــي يــأىب االحتــال إال أن يدنســها ،فأرســلت رسايــا القــدس
تعميـ ًـا إىل كل املجموعــات العاملــة يف امليــدان والقريبــة مــن مــكان التوغــل بالخــروج لتلبيــة نــداء فلســطني ،فــكان
شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم ضمــن املجموعــات املقاتلــة التــي حملــت عــى عاتقهــا صــد التوغــل ومتريــغ أنــوف الجنــود
الصهاينــة ،فرصــدت مجموعتــه قــوة صهيونيــة كانــت تحــاول التســلل متقدمــة أكــر صــوب عزبــة بيــت حانــون ليقابلهــا
شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم برفقــة إخوانــه وتبــدأ طلقاتهــم املباركــة تنهمــر عــى أف ـراد القــوات الخاصــة وصيحــات
التكبــر تعلــو مــن أفــواه املجاهديــن ورصاخ الجنــود وعويلهــم يزيــد مــن إرصار شــهيدنا املقــاوم إبراهيــم ورفاقــه عــى
الصمــود والثبــات فــكان اشــتباكًا عني ًفــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى حتــى تدخلــت إحــدى طائـرات االســتطالع
محاولــة إنقــاذ الجنــود ،فأطلقــت صواريخهــا صــوب املجاهديــن مــا أدى إىل ارتقــاء الفــارس إبراهيــم بعــد معركــة باســلة
شــهيدً ا مخض ًبــا بدمائــه الطاهــرة بــإذن اللــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد عوض عبد الفتاح محمد القيق
عاشق القلم والبندقية

هكــذا يرســم العظــاء طريــق املجــد وميهــدون طريــق العــودة،
ســلم ترتقــي األمــة بــه لتصــل إىل
ويجعلــون مــن جامجمهــم
ً
العلــو الســامق واملجــد الرفيــع .فمــن أيــن نبــدأ يــا أبــا محمــد رسد
حكايتــك؟! ثالثــة عقــود ونصــف _أو أقــل_ كانــت ســنوات كدحــك
الــذي مل ينتــه .كنــت ترســم عربهــن إنجــازات تحتــاج إىل ع ـرات
العقــود يك يتحقــق بعضهــا .وحيــدً ا كنــت لذلــك الرجــل الشــجاع
الــذي دفــع بــك إىل مياديــن الجهــاد دون خــوف عــى مســتقبلك،
)(2008 - 1975
وواصــل مــن بعيــد توجيهــك وكأنــه يعــرف أن األحـرار أمثالــك ال يحتاجــون إىل عمــر كبــر يك يحققــوا اإلنجــاز ،فكنــت
تتنقــل بــن حجــرة الــدرس وصناعــة الصــاروخ؛ لتنتــج ملحمــة العشــق األبــدي بــن القلــم والبندقيــة.

الميالد والنشأة

الشــهيد املجاهــد عــوض عبــد الفتــاح القيــق (أبــو محمــد) املولــود بتاريــخ  10مــارس (آذار) 1975م يف مخيــم جباليــا
لالجئــن ألرسة فلســطينية مؤمنــة؛ االبــن الذكــر الوحيــد لوالديــه بعدمــا فقــدت أرستــه شــقيقه محمــد الــذي مــات غــرق
يف البحــر .وعــاش شــهيدنا املجاهــد عــوض يف كنــف أرسة فلســطينية مؤمنــة صابــرة ذاقــت لوعــة ومـرارة االحتــال منــذ
هجرتهــا عنــوة مــن بلدتهــا األصليــة «عـراق ســويدان» يف عــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــوض مراحــل تعليمــه األســايس يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن مبخيــم جباليــا،
فــكان مــن الطلبــة املتفوقــن واملتميزيــن يف األنشــطة املدرســية كافــة؛ األمــر الــذي جعلــه محــط إعجــاب وتقديــر
أســاتذته وزمالئــه .ونظ ـ ًرا لطبيعــة مخيــم جباليــا الثائــر دو ًمــا ضــد االحتــال قــرر والــد الشــهيد عــوض االنتقــال إىل
أقــى الجنــوب حيــث مخيــم رفــح لالجئــن .تأثــر شــهيدنا املجاهــد عــوض كث ـ ًرا لف ـراق شــقيقه الوحيــد ،لكــن ذلــك
مل يثنــه عــن مواصلــة طريــق التفــوق والنجــاح ،فأكمــل دراســته للمرحلــة الثانويــة للقســم «العلمــي» بتفــوق ،و نـ ً
ـزول
عنــد رغبــة والديــه التحــق بجامعــة األزهــر (قســم كيميــاء وفيزيــاء) وتخــرج بتقديــر ممتــاز؛ مــا ســهل أمامــه ســبل
العمــل كمــدرس يف مــدارس وكالــة الغــوث؛ ولتفوقــه وبراعتــه ومتيــزه يف العمــل اإلداري وكفاءتــه ارتقــى بعدمــا اجتــاز
اختبــار وكالــة الغــوث بتفــوق ليصبــح وكيـ ًـا يف مدرســة «ابــن ســينا» بعــد فــرة وجيــزة مــن عملــه كمــدرس ،ثــم مل تجــد
وكالــة الغــوث بــدّ ا أمــام ترقيــة شــهيدنا ليصبــح أصغــر مديــر مدرســة يف مــدارس وكالــة الغــوث وباســتحقاق ،فظــل
مديـ ًرا ملدرســة (هـــ) اإلعداديــة حتــى استشــهاده.
يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد عــوض قــد تحمــل عــبء الحيــاة األرسيــة مبكـ ًرا حيــث تــزوج وهــو مــا زال طال ًبــا يكمــل
دراســته الجامعيــة نـ ً
ـزول عنــد رغبــة أهلــه كونــه الوحيــد لهــم ،فرزقــه اللــه أثنــاء دراســته الجامعيــة التوأمــن محمــد
ومريونــا ،ثــم أحمــد ،ومحمــود ،ومريــم.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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واص ــل ش ــهيدنا املجاه ــد أب ــو محم ــد _ك ــا حدثن ــا عدي ــد م ــن زمالئ ــه_ مش ــوار التف ــوق والنج ــاح دون كل ــل أو
مل ــل ت ــاركًا بصامت ــه يف كل املج ــاالت الت ــي عم ــل به ــا ،فب ــدا منوذ ًج ــا فري ــدً ا للش ــاب الطم ــوح ذي ال ــذكاء الخ ــارق،
حي ــث ق ــال زميل ــه يف مهن ــة التدري ــس أب ــو الن ــور« :التح ــق الش ــهيد مبهن ــة التعلي ــم مبكــ ًرا ،وعم ــل أغل ــب فــرات
مدرس ــا للعل ــوم يف مدرس ــة اب ــن س ــينا االبتدائي ــة ،فظه ــر نع ــم الزمي ــل واملعل ــم وامل ــريب املحب ــوب م ــن
تدريس ــه ً
الجمي ــع ال ُي ــل م ــن حديث ــه وابتس ــامته الت ــي كان ــت ال تف ــارق محي ــاه» .وأض ــاف« :مل تتوق ــف رحلت ــه عن ــد ه ــذا
الح ــد ،فعم ــل يف عدي ــد م ــن املؤسس ــات العلمي ــة منه ــا (منت ــدى العل ــاء الصغ ــار) ،وس ــاهم عربه ــا يف إنج ــاح عدي ــد
م ــن التج ــارب العلمي ــة ،وأرشف ع ــى كث ــر م ــن ال ــدورات العلمي ــة يف ف ــرع تكنولوجي ــا املعلوم ــات ،ك ــا ش ــارك م ــع
مجموع ــة م ــن املعلم ــن يف تش ــكيل منت ــدى املعل ــم الفلس ــطيني كأول إط ــار نق ــايب جم ــع معلم ــي الحكوم ــة والوكال ــة
م ًع ــا ،وصن ــع اس ـ ًـا ال ميك ــن أن يتج ــاوزه أح ــد بس ــهولة».
ويقــول والــده الحــاج عبــد الفتــاح« :الحمــد للــه عــى هــذا االصطفــاء الربــاين .هــذا قــدر اللــه» .وتابــع حديثــه ً
قائل:
«كان _رحمــه اللــه_ بــا ّرا يب وبوالدتــه واصـ ًـا لرحمــه ،مح ًبــا للنــاس ملتز ًمــا محافظًــا عــى صالتــه» .يف حــن تحــدث نجــل
الشــهيد البكــر محمــد قائـ ًـا« :والــدي رجــل عظيــم ال يتــواىن يف تقديــم يــد العــون لــكل ســائل ومحــروم دون تــردد».
مشواره الجهادي

قليل ــون م ــن يعرف ــون حقيق ــة التح ــاق ش ــهيدنا املق ــدام ع ــوض بحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني ،وتفاج ــأ
حريص ــا ع ــى إخف ــاء عمل ــه وانضامم ــه لحرك ــة الجه ــاد
كث ــرون عن ــد س ــاعهم نب ــأ اس ــتهدافه ،حي ــث ظ ــل الش ــهيد
ً
اإلس ــامي وجناحه ــا العس ــكري حت ــى ي ــوم استش ــهاده رغ ــم تعرض ــه لع ــدة مح ــاوالت اغتي ــال فاش ــلة .والحقيق ــة أن
انض ــام الش ــهيد املجاه ــد ع ــوض إىل الجه ــاد اإلس ــامي كان يف س ــن مبك ــرة .أم ــا في ــا يتعل ــق بعمل ــه العس ــكري
ف ــإن كثــرا م ــن تفاصي ــل ه ــذا العم ــل ال زال ــت يف ط ــي الكت ــان ،ومل يع ــرف عن ــه إال أن ــه كان أح ــد ق ــادة وح ــدة
التصني ــع املميزي ــن يف رساي ــا الق ــدس.
موعد مع الشهادة

تعــرض الشــهيد املجاهــد عــوض لعــدة محــاوالت اغتيــال بــاءت جميعهــا بالفشــل حتــى عــر الثالثــاء  30أبريــل
(نيســان) 2008م الــذي ارتقــت فيــه روحــه إىل العليــاء إثــر اســتهدافه بصاروخــن عــى األقــل أطلقتهــا طائــرة أباتــي
صهيونيــة باتجاهــه مــا أدى إىل استشــهاده ورفيقــه املجاهــد يف رسايــا القــدس الشــهيد الفــارس أســامة الهــويب الــذي
أصيــب بجـراح بالغــة ارتقــى عــى أثرهــا شــهيدً ا بعــد يومــن مــن جرميــة االســتهداف.
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الشهيد املجاهد أسامة عبد الحميد عبد الدايم الهويب
رحلة جهاد مع ّبدة بالتضحية والدماء

أبــا قــي! هــا هــي كل الكلــات والعبــارات تقــف عاجــزة وقميئــة
أمــام ســمو قامتــك وعلــو شــأنك! كيــف ال وأنــت املجاهــد العنيــد،
والعابــد الزاهــد الــذي رفــض الــذل والخنــوع واالســتكانة أمــام جربوت
الظلمــة واملعتديــن ،فأبيــت إال أن تــؤرق مضاجعهــم ،وتــزرع الرعــب
يف جنبــات أجســادهم منــذ ًرا إياهــم بالرحيــل عــن أرضنــا وإال فلــن
يكــون أمامهــم ســوى القتــل والدمــار ،فهــذه الديــار عليهم حـرام حتى
وإن طــال االنتظــار ،فــإن غــدً ا يحمــل بــن جنباتــه البشــارة بالنــر،
والتمكــن ال بــد آت ،ولكــن مــا عــى هــذه األمــة إال الثبــات الثبــات.

)(2008 - 1964

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد أســامة عبــد الحميــد الهــويب (أبــو قــي) يف  24نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1964م ألرسة
فلســطينية مجاهــدة وصابــرة تتكــون مــن والديــه وعــرة أبنــاء أربعــة منهــم مــن الذكــور ،ارتقــى منهــم اثنــان شــهداء
يف ســبيل اللــه واإلســام.

تعــود أصــول أرسة شــهيدنا املجاهــد أســامة إىل قريــة «ســلمة» قضــاء يافــا املحتلــة منــذ العــام 1948م ذلــك العــام
را عــن أراضيهــا بفعــل الجرائــم البشــعة التــي ارتكبتهــا العصابــات
الــذي شــهد ترشيــد اآلالف مــن األرس الفلســطينية قـ ً
الصهيونيــة متهيــدً ا إلقامــة الكيــان املســخ عــى أنقــاض األرض الفلســطينية .وقــد اســتقر املقــام بــأرسة شــهيدنا مبخيــم
الشــابورة مبدينــة رفــح عــى الحــدود الجنوبيــة لقطــاع غــزة مــع األرايض املرصيــة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أبــو قــي تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن قبــل
التحاقــه بكليــة الصناعــة ليحصــل عــى درجــة «الدبلــوم» يف الهندســة امليكانيكية حيث متيــز يف ذلك املجال ،مــا مكنه من
إيجــاد فــرص عمــل يف العديــد مــن األقطــار العربية الشــقيقة كان آخرهــا دولة اإلمــارات العربية الشــقيقة التي عــاد منها
اىل أرض الوطــن مــع بدايــات انتفاضــة األقــى املباركــة يف العــام 2000م حيــث عمــل يف ذات املهنــة التــي أحبهــا وأتقنها.
وتجـدر اإلشـارة هنـا إىل أن الشـهيد املجاهـد أبـو قصي قـد تـزوج ورزقـه اللـه سـتة أطفـال اثنـان منهـم مـن الذكور.
صفاته وأخالقه

والــد الشــهيد املجاهــد أســامة ،الحــاج عبــد الحميــد (أبــو لطفــي) تحــدث عــن فـراق فلــذة كبــده ،فقــال« :إن فراقــه
صعــب ولكنــه قــدر اللــه أن يلتحــق بشــقيقيه الشــهيدين محمــد الــذي استشــهد يف لبنــان أثنــاء تصديــه لالجتيــاح
الصهيــوين ملخيــات اللجــوء ،ورأفــت الــذي اغتالتــه املخاب ـرات الصهيونيــة أثنــاء دراســته للطــب يف روســيا».
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صمــت الحــاج أبــو محمــد هنيهــة ،ثــم ردد عــى مســامعنا مــا قــال إنهــا آخــر كلــات الشــهيد ،وهــي« :إن اللــه
ســبحانه وتعــاىل ال يضيــع أجــر مــن أحســن عمـ ًـا ،ومــن يتــق اللــه يجعــل لــه مخر ًجــا ويرزقــه مــن حيــث ال يحتســب».
وأوضــح الحــاج أبــو محمــد أن الشــهيد املجاهــد أبــو قــي يعــد العمــود الفقــري لهــذا البيــت وســنده بعــد أن
فضــل شــقيقه الوحيــد أن يبقــى يف دولــة اإلمــارات العربيــة حيــث يعمــل هنــاك موض ًحــا بــأن نجلــه الشــهيد املجاهــد
أســامة كان مــن الشــباب املؤمــن امللتــزم الهــادئ املتواضــع البــار بــه ،الواصــل لرحمــه ،مؤكــدً ا أنــه تفاجــأ لحظــة
ســاعه باســتهداف ابنــه الــذي مل يكــن يبــدو عليــه عالمــات تدلــل عــى ارتباطــه وعملــه مــع أي مــن فصائــل املقاومــة
الفلســطينية املجاهــدة.
وقــد ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام أبــو قــي حبــه لفعــل الخــر وإقبالــه الشــديد عــى طاعــة اللــه ،وحرصــه عــى
الصــاة يف مســجدي العــودة واالســتقامة ،ناهيــك عــن ابتســامته التــي مل تفــارق محيــاه ،وابتعــاده عــن كل مظاهــر
التحــزب والعصبيــة.
مشواره الجهادي

عــى الرغــم مــن وضــع أرستــه لكونــه الوحيــد الــذي يعيــل والديــه ،وأرستــه املكونــة مــن ســبعة أشــخاص إال أن
مــروع األمــة والواجــب الكبــر تجــاه شــعبه والرغبــة يف رد الظلــم والعــدوان الواقــع عــى أبنــاء شــعبه ،وابتغــاء مرضــاة
اللــه كان داف ًعــا أقــوى لينضــم مــع بدايــة انتفاضــة األقــى إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي ضمــن املجموعــات الرسيــة الخاصــة بتنفيــذ العديــد مــن املهــات الجهاديــة قبــل أن يتــم اختيــاره ليكــون
ضمــن الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس التــي تطــورت بشــكل ملحــوظ وفائــق ،وخلقــت حالــة مــن الذعــر والرعــب
يف صفــوف املغتصبــن الصهاينــة.
لشــهيدنا الفــارس أبــو قــي دور بــارز مــع إخوانــه يف وحــدة التصنيــع يف تطويــر منظومــة الصواريــخ القدســية
لتكــون أكــر قــوة ورد ًعــا للعــدو الصهيــوين.
ويُســجل لشــهيدنا املجاهــد أســامة مشــاركته الفاعلــة يف تنفيــذ العديــد مــن املهــات الجهاديــة واملشــاركة يف قصــف
املغتصبــات الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة.
موعد مع الشهادة

بعــد عــدة محــاوالت صهيونيــة فاشــلة الغتيالــه متكنــت قــوات االحتــال مــن اســتهدافه بينــا كان برفقــة الشــهيد
املجاهــد عــوض القيــق قائــد وحــدة التصنيــع يف رسايــا القــدس مبدينــة رفــح ،وذلــك بتاريــخ  30أبريــل (نيســان) 2008م
عندمــا قامــت طائــرة أباتــي صهيونيــة بإطــاق صاروخــن عــى األقــل عــى مــكان تواجــد الشــهيدين مــا أدى إىل
استشــهاد الشــهيد املجاهــد عــوض القيــق وإصابــة الشــهيد املجاهــد أســامة إصابــة بالغــة ارتقــى عــى إثرهــا شــهيدً ا
مســاء الجمعــة املوافــق  2مايــو (أيــار) 2008م.
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الشهيد املجاهد إبراهيم محمد إبراهيم نرص
رجل من زمن االنتصار

الحديــد ال يفلــه إال الحديــد ،والقــوة الطاغيــة الظاملــة ال تردعهــا إال
قــوة عادلــة .هــذا مــا عــرت عنــه وجســدته قصــة استشــهاد املجاهــد
إبراهيــم نــر.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1985

ينتمــي الشــهيد املجاهــد إبراهيــم محمــد نــر لعائلــة فلســطينية مجاهــدة ،فجــاء فجــر ميــاده يــوم  16أغســطس
(آب) 1985م لتســعد األرسة املكونــة مــن والديــه وأربعــة أشــقاء وثــاث أخــوات.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس جباليــا ،ثــم حصــل عــى شــهادة الدبلــوم،
وقــد عمــل مــع والــده يف تجــارة «الثالجــات».
صفاته وأخالقه

عــرف شــهيدنا الفــارس إبراهيــم بهدوئــه وتواضعــه وبــره لوالديــه والتزامــه بأخــاق الشــباب املســلم والصــاة يف
املســجد ،أحبــه كل مــن عرفــه ،ومتيــز باإلخــاص والتفــاين يف العمــل.

أحــد اإلخــوة يف حركــة الجهــاد اإلســامي يصــف الشــهيد قائـ ًـا« :لقــد عرفنــا الشــهيد رحمــه اللــه شــابًا طمو ًحــا متيــز
بشــخصية قويــة ال تعــرف الكلــل أو امللــل ،واالبتســامة مل تفــارق شــفتيه ،يشــارك جريانــه وأقاربــه يف كافــة مناســباتهم،
متواض ًعــا مــع الصغــر والكبــر».

مشواره الجهادي

لقــد ظلــت فلســطني واملجــازر التــي يرتكبهــا الصهاينــة بحــق الشــعب الفلســطيني حــارضة يف وجــدان شــهيدنا
الفــارس إبراهيــم ،فكثـ ًرا مــا بــى واشــتعل غيظًــا عندمــا يشــاهد عــر شاشــات التلفــاز مــا يقــوم بــه العــدو الصهيــوين
مــن انتهــاك واعتــداء ســافر عــى أبنــاء شــعبنا ،كــا حدثنا شــقيقه محمــد ،مؤكــدً ا أن ظلــم االحتــال الصهيوين وغطرســته
هــو مــا دفــع شــقيقه المتشــاق ســاحه والجهــاد ضــد بنــي صهيــون رغبــة يف الدفــاع عــن حــق أمتــه املســلوب.
انضــم شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع عــام 2005م ،ثــم التحــق برسايــا
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي رغبــة يف الســر عــى خطــا الشــهداء نحــو تحريــر فلســطني وإعــادة
الحــق املســلوب.
يُســجل للشــهيد املجاهــد إبراهيــم العديــد مــن املهــات الجهاديــة أهمهــا اســتهداف املغتصبــات الصهيونيــة
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بالصواريــخ القدســية ،واملشــاركة يف صــد االجتياحــات الســيام اجتيــاح بيــت حانــون حيــث حــورص مــع عــدد مــن
املجاهديــن هنــاك ،ومتكنــوا مــن الف ـرار مــن خــال التمويــه الــذي قامــت بــه املســرة النســوية إلخ ـراج املجاهديــن
املحارصيــن حيــث استشــهد يف تلــك املســرة العديــد مــن النســاء املشــاركات.
موعد مع الشهادة

يف ظــل اســتمرار املجــازر الصهيونيــة بحــق شــعب فلســطني واالجتياحــات املتكــررة وقتــل املدنيــن واألطفــال اآلمنــن،
توجــب عــى رسايــا القــدس أن توقــف هــذا العدو املجــرم ،وأن تثبــت له أن الدم ســيقابل بالــدم ،وال ميكــن أن نتنازل عن
شــر واحــد مــن ثــرى فلســطني ،وحــدة الرصــد التابعــة لرسايــا القــدس متكنــت مــن رصــد معــر بيــت حانــون شــال غــزة
وبالتحديــد ثكنــات الجنــود الصهاينــة ،فأبلغــت وحــدة التخطيــط يف الرسايــا لتقــوم برســم وإعــداد خطة الهجــوم ،وما أن
حانــت اللحظــة املناســبة واليــوم املوعــود حتــى جهــزت الرسايــا باالشـراك مــع كتائــب األقــى العــدة لتنفيــذ العمليــة.
ً
مســـتقل
انطلـــق االستشـــهادي إبراهيـــم نـــر يف  22مايـــو (أيـــار) 2008م متج ًهـــا صـــوب معـــر بيـــت حانـــون
ش ــاحنة تحم ــل كمي ــة كب ــرة م ــن املتفج ـرات ،ومل ــا اق ــرب م ــن اله ــدف ف ّج ــر الش ــاحنة بالق ــرب م ــن ثكن ــات الجن ــود
الصهاين ــة يف املع ــر .وم ــن جهته ــا وح ــدة اإلس ــناد أمط ــرت املع ــر قبي ــل االنفج ــار بقذائ ــف اله ــاون والصواري ــخ
القدســية حيــث ســمع دوي االنفجــارات مــا أربــك الجنــود الصهاينــة وســهل عمليــة تفجــر الشــاحنة التــي استشــهد
ش ــهيدنا املجاه ــد إبراهي ــم فيه ــا.
الجيــش الصهيــوين كعادتــه قــال« :إن الهجــوم أســفر عــن وقــوع أرضار باملبــاين ،دون أن تقــع إصابــات يف األرواح
معل ًنــا إغــاق املعــر يف أعقــاب الهجــوم».
فيــا أكــدت الرسايــا والكتائــب أن الســيارة انفجــرت عنــد املدخــل الرئيــي ملعــر بيــت حانــون الــذي يحتــوي عــى
كرفانــات نــوم الجنــود وبعــض األبـراج العســكرية ،وأدت إىل دمــار كبــر يف محيــط املــكان طــال منــازل املســتوطنني يف
«نتيــف هعسـراة» التــي تبعــد مــا يقــارب  600مــر عــن مــكان العمليــة ،وانهيــار أكــر مــن  80مـ ًرا مــن الجــدار العــازل
وتدمــر كامــل للموقــع املســتهدف».
رضا ،ورصت أنتظــر عــودة ابنــي
والــدة الشــهيد الصابــرة أم إبراهيــم تتحــدث عــن تلــك اللحظــة« :صليـ ُ
ـت الفجــر حــا ً
إبراهيــم مــن الربــاط حيــث تأخــر عــن موعــد حضــوره عــى عكــس مواعيــده الســابقة ،فغفــوت قليـاً فرأيــت يف املنــام
أن أرضنــا الرشقيــة القريبــة مــن الحــدود قــد تزينــت بلــون جميــل وشــاهدت الرســول  ميســك بيــده شــابًا جميــل
املالمــح ،وفجــأة ســمعت صــوت انفجــار عنيــف هــز البيــت كلــه ،ففزعــت مــن نومــي أقــول أعــان اللــه أم هــذا الشــهيد
بشــكل تلقــايئ».
وتضيــف والــدة الشــهيد الفــارس إبراهيــم التــي الزال يعترصهــا الحــزن واألمل عــى فراقــه رغــم فخرهــا واعتزازهــا
بالعمــل البطــويل الــذي قــام بــه ضــد بنــي صهيــون« :الزلــت رغــم مــرور أعــوام عــى استشــهاده أســهر لصــاة الفجــر
حريصــا عــى
أنتظــر قدومــه مــن الربــاط ،لريمقنــي بنظــرة الحــب التــي اعتــدت أن أراهــا منــه عنــد عودتــه ،حيــث كان
ً
رضــاي بـ ً
ـاذل يف ذلــك كل الوســائل».
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الشهيد املجاهد حسام طالل عبد الرحيم عبده
استبسل يف املعركة حتى قىض شهيدً ا

مجاهــد تــأأل كــا النجمــة يف الســاء ،أبهرنــا بنــوره الســاطع يف
العليــاء بعــد أن أشــهر حســامه يف وجــه األعــداء .إنــه حســام أبــو عبده
فارســا
ً
حاســا عابــدً ا وزاهــدً ا ،تــراه يف مياديــن الجهــاد واملقاومــة ً
صنديــدً ا ،ويف محاريــب العبــادة خاش ـ ًعا ومتأمـ ًـا.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1989

أبــر شــهيدنا املجاهــد حســام طــال عبــده (أبــو رامــز) النــور بتاريــخ  30أبريــل (نيســان) 1989م يف مخيــم الربيــج
وســط قطــاع غــزة حيــث عــاش يف كنــف أرسة فلســطينية متواضعــة اجتمعــت املحبــة بــن أفرادهــا املكونــة مــن والديــه
وأحــد عــر فــر ًدا :ســتة مــن الذكــور وخمــس إنــاث ،وشــاء اللــه عــز وجــل أن يكــون ترتيبــه الخامــس بــن الجميــع.

تعــود جــذور أرسة شــهيدنا الفــارس حســام إىل قريــة املغــار التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف عــام 1948م لتحــط
رحالهــا يف مخيــم الربيــج وســط قطــاع غــزة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد حســام مراحــل تعليمــه األســايس واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن،
فأحبــه زمــاؤه بعدمــا ملســوا فيــه طيبــة القلــب ونقــاء الــروح وصفــاء النفــس ،ومــن ثــم درس يف املعهــد الصناعــي التابع
لوكالــة الغــوث وحصــل عــى شــهادة الدبلــوم يف حرفــة الحــدادة ليعمــل بعدهــا حــدا ًدا يف إحــدى الــورش حيــث أتقــن
تلــك الحرفــة وصــار بار ًعــا فيهــا.
صفاته وأخالقه

ارتبــط شــهيدنا املجاهــد حســام بعالقــة طيبــة بأرستــه ،فهــو البــار املطيــع لوالديــه ،الحنــون املحــب إلخوانــه ،الواصــل
ألرحامــه ،املشــارك ألقاربــه وجريانــه يف كافــة مناســباتهم ،كــا مل يتأخــر شــهيدنا يو ًمــا عــن أداء الواجــب يف أع ـراس
الشــهداء عــى اختــاف توجهاتهــم وانتامءاتهــم السياســية.
ُعــرف شــهيدنا املقــدام حســام مــن الشــباب امللتــزم التــواق للقــاء اللــه عــز وجــل ممتثـ ًـا لقولــه تعــاىل:ﱹ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ [آل عم ـران ]104 :فلــم
يدخــر جهــدً ا يف الدعــوة إىل مــا يحبــه اللــه والنهــي عــا نهــى ســبحانه عنــه؛ لذلــك تــرك أثـ ًرا طي ًبــا يف نفــوس كل مــن
ظفــروا بالتعــرف عليــه والتعامــل معــه .كــا عهــده إخوانــه متفان ًيــا يف عملــه الشــخيص يف املجــال الــذي اختــاره أي
خالصــا مــن
الحــدادة ،ومتفان ًيــا أيضً ــا يف عملــه يف ســبيل اللــه مســتعي ًنا عــى ذلــك بالرسيــة والكتــان حتــى يكــون ً
الريــاء والنفــاق.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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نظــ ًرا التصالــه الدائــم باللــه ووقوفــه عنــد حــدوده وتطبيقًــا لقولــه عــز وجــل ﵝﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒﵜ [الزخــرف ]67 :مل يخــر شــهيدنا املجاهــد حســام مــن األصدقــاء إال التقــاة املخلصــن لذلــك اتســم
شــهيدنا بعالقــة طيبــة ومميــزة مــع ثلــة مــن املجاهديــن األخيــار والشــهداء األبـرار منهــم مــن ارتحلــوا إىل ربهــم مقبلــن
غــر مدبريــن :ســامر أبــو ســيف ،وعــار شــاهني ،وخليــل العيســوي ،وعطــا اللــه إســاعيل.
مشواره الجهادي

الشــخصية اإلســامية املميــزة التــي اتســم بهــا شــهيدنا أهلتــه ليكــون جنديًــا مــن جنــود اإلســام العظيــم لذلــك
اختــار لنفســه االلتحــاق بخيــار اإلميــان والوعــي والثــورة ،خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني حيــث التحــق
بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد ،فــكان شــعلة متقــدة مــن النشــاط والفاعليــة وذلــك بشــهادة كل مــن
عرفــه عــن قــرب .كــا مل يغفــل الجانــب الروحــاين حيــث دأب عــى حضــور مجالــس الذكــر والقــرآن الكريــم ملــا لتلــك
املجالــس مــن أثــر يف صقــل الشــخصية اإلســامية الجهاديــة.

التحــق شــهيدنا املجاهــد حســام بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي إلدراكــه التــام
أن الشــهادة والســر عــى خطــا الشــهداء ركــب املجاهديــن األطهــار الطريــق األقــرب واألقــر للجنــة؛ فقــد تلقــى
العديــد مــن الــدورات العســكرية واألمنيــة التــي أهلتــه ليشــارك يف تنفيــذ العديــد مــن املهــات الجهاديــة مــن بينهــا
نصــب العبــوات الناســفة عــى طــول الرشيــط الحــدودي ملخيــم الربيــج مــع األرايض املحتلــة عــام 48م.
كــا شــارك شــهيدنا املجاهــد حســام يف رصــد تحــركات اآلليــات الصهيونيــة وإعــداد الكامئــن املحكمــة لقــوات
االحتــال باإلضافــة إىل مشــاركته يف التصــدي للتوغــات الصهيونيــة ملخيــم الربيــج وســط قطــاع غــزة.
حياتــه تنتظــر ختامهــا بالشــهادة وهــو مــا كان يتوقعــه يف كل لحظــة حيــث أكــد لنــا أحــد إخوانــه املجاهديــن يف
رسايــا القــدس أن الشــهيد الفــارس حســام أخــره قبــل ارتقائــه شــهيدً ا بيومــن أنــه يشــعر بقــرب أجلــه وااللتحــاق بركــب
األحبــة محمــد  وذلــك يف مياديــن الجهــاد واملقاومــة.
موعد مع الشهادة

يف فجــر يــوم  24مايــو (أيــار) 2008م شــهيدنا املجاهــد حســام أبــو عبــده ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد رائــد
الناقــة ينتظ ـران الرحيــل عــن الحيــاة حينــا كانــا مرابطــن عــى الثغــور الرشقيــة ملخيــم الربيــج بعــد أن زرعــا عبــوة
ناســفة يف طريــق جيــب صهيــوين ،ينتظـران اللحظــة الحاســمة وبينــا هــا كذلــك إذ بقــوة صهيونيــة تحــاول االنقضــاض
عليهــا ،لكنهــا مل تكــن تعلــم أنهــا ســتواجه جنــود رسايــا القــدس الذيــن تشــهد بصالبتهــم مياديــن الجهــاد واملقاومــة
فبــدأ االشــتباك بــن شــهيدنا الفــارس حســام ورفيــق دربــه الشــهيد الفــارس رائــد وبــن القــوة الصهيونيــة اســتمر لنصــف
ســاعة أســفر عــن ارتقــاء الشــهيدين املجاهديــن حســام أبــو عبــده ورائــد الناقــة شــهيدين ومل يعلــن الجانــب الصهيــوين
كعادتــه عــن خســائره البرشيــة.
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الشهيد املجاهد رائد جامل شعبان الناقة
جهاد وعطاء ،شهادة وفداء

هنيئـــا لـــك يـــا رائـــد وأنـــت ترتقـــي إىل عليـــاء املجـــد شـــهيدً ا
بع ــد أن قدم ــت واجب ــك في ــا يرمت ــي اآلخ ــرون يف أحض ــان الزي ــف
والضـــال! هنيئـــا لـــك وأنـــت تجاهـــد بصمـــت املؤمـــن وشـــجاعة
املقاتـــل تســـقي بنـــي صهيـــون مـــن كأس املنـــون الـــذي جرعـــوه
ألبن ــاء ش ــعبنا! هنيئ ــا ل ــك وأن ــت تكت ــب بدم ــك الطاهـــر ب ــأن ال
خي ــار س ــوى الجه ــاد! فل ــك من ــا أيه ــا الرائ ــد كل الوف ــاء والثب ــات
عـــى درب العظـــاء أمثالـــك مـــن الشـــهداء!

)(2008 - 1989

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد رائــد جــال الناقــة (أبــو حمــزة) بتاريــخ  26ســبتمرب (أيلــول) 1989م يف مخيــم الربيــج وســط
قطــاع غــزة حيــث عــاش وترعــرع يف كنــف أرس ملتزمــة متواضعــة تعــود جذورهــا إىل بلــدة يافــا املحتلــة منــذ عــام
النكبــة 1948م لتحــط رحالهــا يف مخيــم الربيــج .وتتكــون أرسة شــهيدنا باإلضافــة إىل والديــه مــن ثالثــة إخــوة وأربــع
أخــوات شــاء القــدر أن يكــون ترتيبــه الثــاين بينهــم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد رائــد مراحــل تعليمــه األســايس يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن يف املخيــم فيــا
أنهــى دراســته الثانويــة مــن مدرســة فتحــي البلعــاوي غــر أن ظروفــه االقتصاديــة الصعبــة حالــت دون متكّنــه مــن
مواصلــة مشــواره التعليمــي وااللتحــاق مبقاعــد الدراســة الجامعيــة.

صفاته أخالقه

شــهيدنا املقــدام رائــد صاحــب ابتســامة صادقــة ال تفــارق وجهــه تفتــح القلــوب وتأرسهــا ،محبــوب مــن قبــل جميــع
ســكان املخيــم الذيــن ملســوا فيــه طيبــة القلــبُ .عــرف بحرصــه الشــديد عــى أداء الصــاة يف مســجد عبــاد الرحمــن
وحضــور مجالــس العلــم والذكــر ،وأحــب طريــق الدعــوة إىل ســبيل الرشــاد والخــر فالتحــق بالجامعــات الدعويــة يف
ســن مبكــرة فلــم يكــن يتــواىن عــن دعــوة إخوتــه وجريانــه وأصدقائــه إىل عمــل الخــر واتبــاع ســنة نبينــا املصطفــى 
والســر عــى طريــق الوعــي واإلميــان والثــورة.
متيــز شــهيدنا الفــارس رائــد بعالقــة حميمــة مــع أرستــه ،فــكان نعــم االبــن البــار بوالديــه ،املطيــع لهــا الحنــون
عليهــا ،املحــب إلخوانــه واملشــارك ألقاربــه وجريانــه يف كافــة مناســباتهم.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد رائــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف عــام 2004م وعمــل يف اللجنــة
اإلعالميــة التابعــة للحركــة ملــا متتــع بــه مــن فصاحــة يف اللســان وقــوة يف البيــان.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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ويف منتصــف العــام 2006م التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو حمــزة بصفــوف رسايــا القــدس ،وذلــك بعــد إلحاحــه
الشــديد عــى قــادة العمــل العســكري حتــى وقــع عليــه االختيــار بالقبــول ليكــون جنديًــا لرسايــا القــدس.
أصيــب شــهيدنا املقــدام رائــد أثنــاء زرعــه عبــوة ناســفة ضــد قــوات االحتــال الصهيــوين يف إحــدى املهــات الجهاديــة
وقــد استشــهد رفيقــه الشــهيد املجاهــد زيك أبــو زيــد يف نفــس املهمــة .و ُيســجل لشــهيدنا مشــاركته الفاعلــة يف صــد
العديــد مــن التوغــات يف املناطــق الرشقيــة ملخيــم الربيــج واملغــازي باإلضافــة إىل مشــاركته الفاعلــة يف الربــاط عــى
الثغــور وإطــاق قذائــف الهــاون صــوب املغتصبــات الصهيونيــة.
موعد مع الشهادة

فجــر يــوم  24مايــو (أيــار) 2008م موعــد انتظــره شــهيدنا املجاهــد رائــد ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد حســام
عبــده طويـ ًـا فهــو ميعــاد الرحيــل عــن الحيــاة حينــا كانــا يرابطــان عــى الثغــور الرشقيــة ملخيــم الربيــج بعــد أن زرعــا
عبــوة ناســفة لجيــب صهيــوين كان ميــر باملــكان ينتظ ـران اللحظــة الحاســمة .وبينــا هــا كذلــك إذ بقــوة صهيونيــة
تحــاول االنقضــاض عليهــا ،لكــن القــوة الصهيونيــة مل تكــن تعلــم أنهــا ســتواجه جنــود رسايــا القــدس الذيــن يقفــون
باملرصــاد لجيــش االحتــال وآلياتــه العســكرية .وهــم الذيــن حطمــوا أســطورة الجيــش الــذي ال يقهــر ،فبــدأ االشــتباك
بــن الشــهيد الفــارس رائــد ورفيــق دربــه الشــهيد الفــارس حســام عبــده وبــن القــوة الصهيونيــة اســتمر لنصــف ســاعة
أســفر عــن ارتقــاء رائــد الناقــة وحســام عبــده شــهيدين ومل يعلــن الجانــب الصهيــوين كعادتــه عــن خســائره البرشيــة.
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الشهيد املجاهد عبد الرازق محمود حمد أبو معمر
نال الشهادة يف ميدان الواجب

رشد العــدو الصهيــوين اآلبــاء مــن بيوتهــم ومزارعهــم ،وبعد ســنوات
الحقهــم والحــق أبناءهــم يف مخيــات الشــتات والفقــر وحلــم العودة،
فهــب األبنــاء الذيــن ولــدوا يف تلــك املخيــات يتصــدون لــه شــجعانًا
يتدافعــون إىل حيــاض الشــهادة تدافــع ظــاء اإلبــل إىل حيــاض املــاء،
فذكــروا العــدو بأنهــم مل ينســوا مــا اغتصــب مــن أرض اآلبــاء ،وأن
معركــة الفصــل والحســم والتحريــر آتيــة بــإذن اللــه .وكيــف ال تــأيت
مــادام الســاعون لهــا يســرون عــى درب الشــهيد املجاهــد عبــد
ال ـرازق أبــو معمــر؟

)(2008 - 1975

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد ال ـرازق محمــود أبــو معمــر (أبــو محمــود) بتاريــخ  17مــارس (آذار) 1975م يف قريــة
حــي النــر شــال رشق مدينــة رفــح لعائلــة متدينــة وملتزمــة حيــث والــده الحــاج محمــود أبــو معمــر مــؤذن مســجد
الريــان يف منطقــة صوفــا ،وتعــود جــذور العائلــة إىل مدينــة «بــر الســبع» املحتلــة.
درس شــهيدنا املجاهــد عبــد الـرازق املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن مبدينــة رفــح،
ثــم انتقــل لدراســة املرحلــة الثانويــة يف مدرســة بــر الشــبع الثانويــة ،وأنهــى دراســته منهــا عــام 1993م ،ويذكــر أن
الشــهيد أوقــف تعليمــه بســبب ضيــق الحــال حيــث انــرف للعمــل بجانــب والــده يف مهنــة الزراعــة ليســاعد عائلتــه.
تــزوج الشــهيد املجاهــد عبــد ال ـرازق وأنجــب  6أبنــاء اثنــن مــن الذكــور و 4مــن اإلنــاث رباهــم عــى الطاعــة
واالســتقامة وحــب الخــر ،وتكفــل جدهــم املرحــوم برعايتهــم بعــد استشــهاد أبيهــم حتــى توفــاه اللــه.

صفاته وأخالقه

ابــن لرجــل يــؤذن داع ًيــا املؤمنــن للصــاة مــا عــى أن تكــون صفاتــه ســوى صفــات املؤمنــن؟ صــدق يف القــول
والعمــل وبــر بالوالديــن ،وحــب لــكل النــاس ،وق ـراءة للذكــر الحكيــم ،والت ـزام بالصــاة يف املســجد ،وســعي للتــزود
بالعلــم .تلــك كانــت صفــات الشــهيد البــار عبــد ال ـرازق.

مشواره الجهادي

جرائــم العــدو الصهيــوين ضــد اإلنســان واألرض يف فلســطني تدفــع كل فلســطيني إىل مواجهــة هــذه الجرائــم بــكل
وســيلة متوفــرة .تلــك الجرائــم الوحشــية املتنوعــة دفعــت الشــهيد الفــارس عبــد الـرازق إىل خيــار الجهــاد الــذي يفــي
إمــا إىل النــر أو االستشــهاد ،فانضــم يف العــام 2004م إىل حركــة الجهــاد اإلســامي اقتنا ًعــا منه بصواب توجهها اإلســامي
الوطنــي الــذي رســم معــامل طريقــه الشــهيد املجاهــد املفكــر فتحــي الشــقاقي يف ثالثيــة الوعــي واإلميــان والثــورة .تــوىل
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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الشــهيد مســئولية الشــئون املاليــة للحركــة يف منطقــة البيــوك يف خانيونــس ،ومســئولية األنشــطة االجتامعيــة للحركــة يف
املنطقــة ،ثــم مســئولية الشــئون العامليــة ،وعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

أقدمــت قــوات االحتــال الصهيــوين عــى اجتيــاح منطقــة صوفــا الكائنــة رشق مدينــة رفــح  ،فاندفــع الشــهيد املقــدام
عبــد الـرازق رحمــه اللــه مداف ًعــا عــن حمــى أرضــه ،وخــال تأديتــه لواجبــه الوطنــي واإلســامي باغتتــه إحــدى طائـرات
االســتطالع التــي كانــت تحلــق باألجــواء بصــاروخ مــا أدى إىل ارتقائــه عــى الفــور ومتزيــق جســده إىل أشــاء يصعــب
التعــرف عليهــا ،بتاريــخ  28مايــو (أيــار) 2008م.
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الشهيد املجاهد يارس محمد عيد أبو حليب
أحد مجاهدي وحدة الرصد واالستطالع

الشـــهادة كلمـــة وإن اقتـــرت عـــى بضعـــة حـــروف تظـــل
تل ــك الغاي ــة الت ــي يس ــمو كل م ــن حم ــل راي ــة الجه ــاد وس ــلك
طريـــق ذات الشـــوكة للوصـــول إليهـــا مصدا ًقـــا لقولـــه تعـــاىل:
ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﱸ [آل عمـــران .]169 :الذيـــن يصطفيهـــم
اللـــه يكونـــون قـــد وصلـــوا لدرجـــة اإلميـــان؛ فقـــد صدقـــوا
)(2008 - 1978
اللـــه فصدقهـــم الوعـــد .الشـــهداء هـــم بـــرى املجاهديـــن
التواقـــن لنيـــل الشـــهادة ،كذلـــك هـــم ينتظـــرون مـــن األحيـــاء البـــرى التـــي تتمثـــل يف صـــون
انتصاراتهـــم وتضحياتهـــم والســـر عـــى خطاهـــم مقتديـــن بالنبـــي محمـــد عليـــه الصـــاة والســـام.
الميالد والنشأة

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد ي ــارس محم ــد أب ــو حلي ــب (أب ــو مصع ــب) يف مدين ــة خانيون ــس منطق ــة رشق القــرارة يف
 6ديس ــمرب (كان ــون األول) 1978م ،وكان طفــاً هادئً ــا وذك ًي ــا ال يتح ــدث إال لل ــرورة ،وه ــذا م ــا مي ــز ش ــخصيته
الطفولي ــة ،ث ــم التح ــق مب ــدارس القــرارة مبنطقت ــه.
أنهــى شــهيدنا املجاهــد يــارس دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة ليكمــل بعــد ذلــك دراســته الجامعيــة يف
جامعــة القــدس املفتوحــة تخصــص تربيــة ابتــدايئ ،وكان شــهيدنا الفــارس أبــو مصعــب ذا شــخصية محبوبــة لــدى جميــع
زمالئــه ورفاقــه يف الحــي واملدرســة ،وكانــوا كثــري االختــاط بــه لحســن أخالقــه وصفاتــه الحميــدة.
صفاته وأخالقه

عــرف الشــهيد الفــارس يــارس بعالقــة مميــزة بعائلتــه املكونــة مــن أربعــة إخــوة وأخــت واحــدة والوالديــن .واتصــف
بالســمع والطاعــة والــر بوالديــه؛ فهــو ينفــذ كل مــا يطلبانــه منــه دون تباطــؤ .ومــع وصولــه إىل ســن الشــباب انطلــق
لطاعــة ربــه ،والتقــرب منــه ،يرجــو رحمتــه وجنتــه ،فقــد لــزم لفــرة طويلــة الســطر األول مــن املســجد وقـراءة القــرآن
يف جنبــات مســجد حذيفــة بــن اليــان تقربًــا إىل اللــه وكان ميــارس مــع الشــباب جميــع نشــاطات املســجد ،كذلــك يذكــر
أن الشــهيد كان محفظًــا للقــرآن الكريــم ،حيــث عمــل يف صفــوف الحركــة مبنطقــة القـرارة فــكان مــن خــرة امللتزمــن،
وعمــل ضمنهــا ،فــكان مثــاالً للســمع والطاعــة يف كل مــا يطلــب منــه متميـ ًزا بحســه األمنــي العــايل.
مشواره الجهادي

انضــم الشــهيد املجاهــد يــارس إىل صفــوف رسايــا القــدس يف عــام 2005م ،حيــث كانــت تلــك الفــرة ومــا قبلهــا
مــن أكــر الفـرات التــي شــهدتها املناطــق بالتوغــات واالجتياحــات الصهيونيــة .ويف بدايــة انضاممــه رابــط عــى ثغــور
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املنطقــة ،ويف كل موقعــة يتقــدم الصفــوف ،يــزرع العبــوات ويشــارك املجاهديــن الربــاط إال أنــه يف تلــك األيــام ويف
أوائــل أيــام انضاممــه وحتــى استشــهاده كان مــن أســود وحــدة الرصــد.
شــارك الشــهيد املجاهــد أبــو مصعــب يف العديــد مــن العمليــات الجهاديــة ،ويف زراعــة العديــد مــن عبــوات رسايــا
القــدس التــي انفجــرت يف آليــات العــدو الصهيــوين ،ويف العديــد مــن عمليــات إطــاق صواريــخ الرسايــا وقذائــف الهــاون.
رس املجاهديــن املرابطــون يف رسيتــه بانضــام الشــهيد املجاهــد أبــو مصعــب لهــذه الرسيــة ،فقــد متنــوا جمي ًعــا أن
يكونــوا يف تلــك املجموعــة التــي انتمــى إليهــا لشــجاعته وإقدامــه وحســن أخالقــه ومودتهــم لــه.
موعد مع الشهادة

يف  11يونيــو (حزي ـران) 2008م ،وخــال توغــل لقــوات االحتــال يف منطقــة الق ـرارة وخــال انســحاب الجرافــات
والدبابــات مــن منطقــة التوغــل؛ تفاجــأ بكمــن يف املنطقــة أعدتــه قــوات االحتــال ،وأن الجنــود كانــوا يف املــكان حيــث
كان الشــهيد املجاهــد أبــو مصعــب يتواصــل مــع إخوانــه يف امليــدان ليطلعهــم عــى صــورة الوضــع يف املنطقــة وحصيلــة
التوغــل ،وشــاءت إرادة اللــه تعــاىل أن يصطفيــه شــهيدً ا مقبـاً غــر مدبــر بطلــق مــن أعــداء اللــه اليهــود مــرد ًدا لحظــة
استشــهاده :ال إلــه إال اللــه ،اللهــم ارزقنــا الشــهادة! رحــم اللــه شــهيدنا وأســكنه الفــردوس األعــى وجمعنــا بــه إن شــاء
اللــه يف الخالديــن!
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الشهيد املجاهد عالء روحي أحمد الربيم
يف زمن االنهيار طريقك يبقى الخيار

الحديــث عــن الشــهداء ليــس ككل حديــث؛ فنحــن نتحــدث
هنــا عمــن وهبــوا حياتهــم وأرواحهــم ودماءهــم رخيصــة يف
ســبيل اللــه يف الوقــت الــذي يواصــل فيــه الباعــة وســارسة
األوطــان االرمتــاء يف أحضــان القتلــة غــر آبهــن بقطــرات الــدم
املســفوح يف كل طرقــات وأزقــة وحــواري الوطــن املبــارك فلســطني.
إذن الحديــث عــن عــاء الشــهيد الفــارس صعــب صعوبــة الحياة؛
فقــد كان عاشـقًا للشــهادة ،مرتـاً بــكل إمعــان وتدبّــر آيــات اإلرساء القرآنيــة ليحســن إســاءة وجــوه بني صهيــون .وهكذا
كان عــى مــدار ســني جهــاده املقــدس يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهاد اإلســامي يف فلســطني.
)(2008 - 1989

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد عــاء روحــي الربيــم يف بلــدة بنــي ســهيال رشق مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة يف 1
ينايــر (كانــون الثــاين) 1989م حيــث تــريب وســط أرسة بســيطة اتخــذت مــن اإلســام العظيــم كســا ًء وردا ًء يف حياتهــا.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــاء مراحــل تعليمــه األســايس يف مدرســة ذكــور بنــي ســهيال لالجئــن ،وكان طال ًبــا مجتهــدً ا يف
دراســته ،وعرفــه أصدقــاؤه طال ًبــا وف ًيــا وخلو ًقــا .وبعــد أن أنهــى دراســة الثانويــة العامــة قــرر دراســة القانــون والرشيعة،
فالتحــق بالجامعــة اإلســامية بغــزة .وبــدأ يشــق طريقــه العلمــي بثبــات وإرصار إال أن طري ًقــا آخــر كان يعشــقه كثـ ًرا أال
وهــو طريــق الجهــاد واملقاومــة الــذي حــاز عــى معظــم تفكــره ووجدانــه ،فســار فيــه وحصــل يف نهايتــه عــى الشــهادة
التــي هــي أعظــم عنــد اللــه مــن كل شــهادات هــذه الدنيــا الزائلــة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد عــاء داخــل قريتــه بالشــاب امللتــزم والخلــوق فقــد كانــت تربطــه عالقــة أخويــة مــع جميــع
أصدقائــه يف القريــة وخارجهــا ،أمــا مــع أرستــه فــكان بــا ًرا مطي ًعــا لوالديــه ،حنونًــا مح ًبــا إلخوانــه ،واص ـاً ألرحامــه،
مشــاركًا ألقاربــه وجريانــه يف كافــة مناســباتهم ،كــا مل يتأخــر شــهيدنا املجاهــد عــاء يو ًمــا قــط عــن أداء الواجــب يف
أع ـراس الشــهداء عــى اختــاف توجهاتهــم وانتامءاتهــم السياســية.
ُعــرف شــهيدنا املجاهــد منــذ صغــره املســاجد وحلقــات الذكــر وتــاوة القــرآن الكريــم ،وهــو مــا ســاعد يف صقــل
شــخصيته وفــق املنظــور واملنهــج اإلســامي .األمــر الــذي أهلــه الح ًقــا لالنخ ـراط يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي.
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد املجاهــد عــاء بخيــار اإلميــان والوعــي والثــورة ،خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف أوائــل
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انتفاضــة األقــى املباركــة حيــث بــدأ نشــاطه الســيايس داخــل بلدتــه ومــن ثــم انضــم لصفــوف الرابطــة اإلســامية
اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الجامعــة اإلســامية ،وكان مــن نشــطائها داخــل الجامعــة.
منــذ صغــره أحــب الشــهيد عــاء الجهــاد يف ســبيل اللــه حيــث كان يف بدايــة انتفاضــة األقــى يشــارك يف املواجهــات
التــي كانــت تندلــع بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة مــع جنــود االحتــال عــى حاجــز «التفــاح» العســكري غــرب
خانيونــس.
ومــع منــوه قليـاً يف الســن ،يف ظــل اســتمرار االنتفاضــة املباركــة ،توجــه للعمــل العســكري إليقــاع أكــر أذى بأعــداء
اللــه اليهــود ،ولتحقيــق تلــك الغايــة والفــوز مبغفــرة مــن اللــه ورضــوان التحــق شــهيدنا يف صفــوف رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وكان أحــد عنارصهــا الفاعلــن بعدمــا تلقــى العديــد مــن
الــدورات التدريبيــة املميــزة عــى يــد نخبــة مــن مجاهــدي الرسايــا وكان ذلــك يف العــام 2005م.
ومنــذ ذلــك الحــن دأب شــهيدنا املجاهــد عــاء عــى مشــاركة إخوانــه املجاهديــن يف معظــم املهــات الجهاديــة
بــدءا مــن الربــاط عــى الثغــور يف الليــل ومــرو ًرا بالتصــدي للقــوات الصهيونيــة الغازيــة ،وليــس انتهــا ًء بــدك املغتصبــات
الصهيونيــة والتجمعــات االســتيطانية بالصواريــخ القدســية وقذائــف الهــاون.
موعد مع الشهادة

مــا ســبق مــن جهــاد وتضحيــة وفــداء كان ال بــد أن يت ـ ّوج بالشــهادة تلــك التــي طاملــا بحــث عنهــا وســعى لهــا
ســعيها؛ ففــي فجــر يــوم االثنــن  16يونيــو (حزي ـران) 2008م كان شــهيدنا املجاهــد عــاء عــى موعــد مــع الجائــزة
الكــرى حينــا خــرج مــن منزلــه صامئًــا بعدمــا أقــام ليلــة بصحبــة إخوانــه املجاهديــن :الشــيخ الداعيــة يــارس أبــو
عليــان ،ومحمــود أبــو شــاب لتنفيــذ مهمــة جهاديــة عــى الرشيــط الحــدودي الرشقــي ملدينــة خانيونــس حيــث نصــب
املجاهــدون الثالثــة عــد ًدا مــن العبــوات الناســفة يف طريــق جيــب صهيــوين كان ميــر يف املــكان ،وقامــوا بتفجــر تلــك
العبــوات لتحيــل الجيــب إىل شــعلة مــن نــار ،ودار اشــتباك عنيــف مــع املجاهديــن الثالثــة وجنــود االحتــال مــا أدى إىل
استشــهاد ثالثتهــم مقبلــن غــر مدبريــن.
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الشهيد املجاهد محمود سامل حسن أبو شاب
مجاهد يف امليدان وعاشق للجنان

محمــود أبــو شــاب! أيهــا الفــارس الهــام! مبــارك جهــادك ،مبــارك
عطــاؤك ،مبــارك استشــهادك ،مبــارك عليــك الفــوز بالجنــة إن شــاء
اللــه مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن ،وحســن أولئــك
رفيقــا.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1989

نشــأ الشــهيد املجاهــد محمــود ســامل أبــو شــاب داخــل أرسة مجاهــدة عرفــت بالجهــاد والتضحيــة منــذ القــدم حيــث
ولــد الفــارس محمــود يف  25ديســمرب (كانــون األول) 1989م يف بلــدة بنــي ســهيال بخانيونــس جنــوب القطــاع ،وتــريب
وترعــرع شــهيدنا املجاهــد داخــل أرستــه التــي عانــت ومازالــت تعــاين مــن ويــات هــذا العــدو الغاصــب ،فقــد كان والــد
الشــهيد محمــود مــن مجاهــدي االنتفاضــة األوىل ،وســجن لنضالــه ضــد العــدو الصهيــوين أكــر مــن مــرة؛ فقــد قــي
داخــل ســجون العــدو أكــر مــن  22عا ًمــا عــى فـرات متتاليــة كان آخرهــا عــام 1993م حيــث اعتقلتــه قــوات العــدو
منــذ هــذا الحــن ومــازال يرضــخ خلــف زنازيــن القهــر الصهيــوين.
هــذه الصــورة التــي رســمها الشــهيد املجاهــد محمــود يف عقلــه منــذ الطفولــة لعــدو ال يعــرف معنــى اإلنســانية،
عــدو ســلب منــه رؤيــة أبيــه وأحضانــه ،عــدو َه َّجــر أجــداده مــن مدنهــم وقراهــم وهــدم بيــت أبيــه ،كل هــذا مل يــزد
شــهيدنا إال إرصا ًرا عــى مواصلــة درب أبيــه يف الجهــاد والنضــال مــن أجــل تحريــر فلســطني.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد منــذ نعومــة أظافــره بالخلــق الحســن ،حيــث كان ال يتــواىن عــن أداء الصــاة يف جامعــة داخــل
املســجد خاصــة صــاة الفجــر ،وعرفــه أهــل الحــي الــذي يقطنــه بالرجــل والشــاب النبيــل.

يقــول عاهــد أبــو شــاب وهــو األخ األكــر للشــهيد محمــود« :إن محمــود مل يكــن ميثــل أ ًخــا يل فقــط ،،ولكــن كان
يل نعــم الصديــق ،وكنــت عندمــا أكــون يف موضــع شــدة أشــكو إليــه ،فيواســيني بــكل جوارحــه ،وال يرفــض يل أي طلــب
كان» .وبقلــب يعتــره األمل تحدثــت والــدة الشــهيد محمــود أبــو شــاب عــن ابنهــا الــذي مل تعرفــه إال بــا ًرا بهــا وبإخوتــه
حيــث كانــت تربطــه عالقــة حميمــة بأرستــه.
مشواره الجهادي

عمــل الشــهيد املجاهــد محمــود ضمــن صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف
مدرســة املتنبــي الثانويــة ،وعمــل يف املجــال الســيايس للحركــة وكان ملتز ًمــا بالجلســات الدينيــة داخــل املســاجد ،وقــد
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تــدرج شــهيدنا املجاهــد محمــود داخــل صفــوف الحركــة وانضــم أخ ـ ًرا إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية ،فــكان مثــاالً لإلنســان املجاهــد .وتصــدي شــهيدنا
املجاهــد للعديــد مــن االجتياحــات والتوغــات الصهيونيــة للمنطقــة الرشقيــة ،وشــارك يف عمليــة قتــل جنــدي صهيــوين
خــال التوغــل الصهيــوين لــرق خانيونــس خــال العــام 2008م.
موعد مع الشهادة

كان شــهيدنا املجاهــد يتمنــي أن يلقــى ربــه شــهيدً ا ،ويف يــوم  16يونيــو (حزيـران) 2008م ُقــدِّ ر لشــهيدنا املجاهــد
محمــود وثلــة مــن رفاقــه أن يكونــوا عــى موعــد مــع الشــهادة التــي طاملــا انتظروهــا .كان شــهيدنا الفــارس محمــود
درســا،
يرصــد عــد ًدا مــن دوريــات االحتــال التــي تســر عــى الرشيــط الحــدودي رشق خانيونــس مــن أجــل أن يلقنهــا ً
فقــام هــو ورفاقــه بــزرع عــدد مــن العبــوات الناســفة بالقــرب مــن بوابــة أبــو ريــدة رشق بلــدة خزاعــة ،وقامــوا بتفجــر
عبــوة زنــة  60كجــم عــن بعــد بجيــب صهيــوين كان يســر عــى الرشيــط الحــدودي ،ومــن ثــم االشــتباك مــع بــرج
املراقبــة القريــب مــن املنطقــة ،وهنــا ارتقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود لريحــل مــع رفــاق دربــه الشــهيد الشــيخ الداعيــة
يــارس أبوعليــان والشــهيد املجاهــد عــاء الربيــم ليلقــوا اللــه شــهداء بإذنــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد معتز فؤاد عبد العزيز طافش
حكاية مجاهد كتب سريته بالدم

بطــوالت الجهــاد الفلســطيني ال حــر لهــا عــد ًدا ونوعيــة .إنهــا
ســجل مــرق كتبــه بالــدم شــبان هبــوا شــجعانًا للدفــاع عــن دينهــم
وأرضهــم ،فــكان ذلــك الســجل الباقــي لألجيــال عـ ًزا وقــدوة .شــهيدنا
املقــدام معتــز كتــب ســطو ًرا مضيئــة يف ســجل الجهــاد الفلســطيني
تضــاف إىل الســطور التــي كتبهــا غــره مــن املجاهديــن الفلســطينيني
وســيواصلون كتابتهــا حتــى تحريــر كامــل الــراب الفلســطيني
)(2008 - 1980
ليبــدأ أبناؤهــم وأحفادهــم كتابــة ســطور ســجل البنــاء يف الوطــن
الفلســطيني املحــرر .ذلــك حلــم ليــس بعيــد التحقيــق .يـراه أعداؤنــا بعيــدً ا ونـراه قري ًبــا .اإلخــاص والتضحيــات تقربنــا
منــه ،وتســوء وجــوه أعدائنــا الذيــن حســبوا أنهــم فــازوا برسقــة وطننــا.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد معتــز فــؤاد طافــش (أبــو فــؤاد) بتاريــخ  13مايــو (أيــار) 1980م يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة
يف أرسة ملتزمــة ومؤمنــة قدمــت الشــهداء وأنجبــت املجاهديــن .وتتكــون أرستــه مــن أربعــة مــن اإلخــوة وثــاث مــن
األخــوات ،وشــاء القــدر أن يكــون ترتيبــه الثالــث بــن إخوتــه.

ومل يكمــل شــهيدنا الفــارس معتــز مســرته الدراســية بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي تعيشــها أرستــه
حيــث التحــق بســوق العمــل مبك ـ ًرا ،والتحــق فيــا بعــد بصفــوف قــوات األمــن الوطنــي الفلســطيني.

صفاته وأخالقه

االلتـزام الدينــي واألخالقــي الــذي متيــزت بــه أرسة الشــهيد املجاهــد معتــز تــرك أثــره عــى شــخصيته ،فــازم املســاجد
منــذ صغــره وحــرص عــى أداء كافــة الصلــوات يف املســجد .ومتيــز شــهيدنا املجاهــد معتــز بطيبــة قلبــه وابتســامته
الصادقــة وأخالقــه الحميــدة وشــخصيته االجتامعيــة التــي جعلتــه محبوبًــا بــن الجميــع.
مشواره الجهادي

التح ــق الش ــهيد املجاه ــد معت ــز بحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني م ــع بداي ــة انتفاض ــة األق ــى املب ــارك
وذل ــك يف الع ــام 2002م ح ــن أدرك م ــا يف نهجه ــا اإلس ــامي م ــن صل ــة وثيق ــة بالعقي ــدة اإلس ــامية الت ــي تع ــي ق ــدر
الجهــاد وقيــم الحــق والعــدل ،وترفــض الظلــم والعــدوان واغتصــاب الحقــوق يف أي مســتوى مــن مســتويات الســلوك
اإلنســـاين .وانضـــم للجنـــاح العســـكري رسايـــا القـــدس يف عـــام 2003م .وشـــارك يف العديـــد مـــن املهـــام الجهاديـــة
الت ــي خاضته ــا الرساي ــا ض ــد الع ــدو الصهي ــوين .وش ــارك يف عملي ــات إط ــاق الصواري ــخ ع ــى البل ــدات واملغتصب ــات
الصهيوني ــة املحيط ــة بقط ــاع غ ــزة الصام ــد مزعزع ــا حي ــاة املغتصب ــن الذي ــن يعيش ــون فيه ــا ع ــى حس ــاب ع ــذاب
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الفلس ــطيني وت ــرده .وش ــارك أيضً ــا يف تصوي ــر العدي ــد م ــن العملي ــات الت ــي نفذه ــا مجاه ــدو الرساي ــا لتك ــون
س ــجال تاريخي ــا يع ــزز الذاك ــرة الوطني ــة ويق ــوي ثق ــة اإلنس ــان الفلس ــطيني يف نفس ــه ،وأن ــه مؤه ــل الس ــتعادة حق ــه
مــن مغتصبيــه ،كــا مل تغــب مشــاركاته يف الربــاط عــى ثغــور الوطــن ترق ًبــا لتحــركات العــدو وتوغالتــه التــي تهــدد
حي ــاة املواطن ــن لي ــل نه ــار.
موعد مع الشهادة

يف عــر يــوم االثنــن املوافــق  16يونيــو (حزيـران) 2008م قــي شــهيدنا املجاهــد معتــز نحبــه يف قصــف صهيــوين
نفــذه طـران االســتطالع الــذي اســتهدفه أثنــاء قيامــه بإطــاق الصواريــخ القدســية عــى مغتصبــة «ســديروت» وأصيــب
باقــي أفـراد املجموعــة بجـراح .واملعــروف أن الصواريــخ الفلســطينية أرعبــت املســتوطنني يف تلــك املغتصبــة ،ودفعــت
بعضهــم لالنتقــال للعيــش داخــل األرض املحتلــة أو حتــى للهجــرة للخــارج.
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الشهيد املجاهد يارس فايز حمدان أبو عليان
عشق املساجد وارتقى إىل ربه وهو يجاهد

يــارس! هــا هــي كل الكلــات والعبــارات تقــف عاجــزة أمــام
ســمو قامتــك وعلــو شــأنك .كيــف ال وأنــت املجاهــد الصنديــد
والعابــد الزاهــد والشــيخ الداعيــة الــذي رفــض الــذل والخنــوع
واالســتكانة أمــام جــروت الظلمــة واملعتديــن؟! فأبيــت إال أن تــؤرق
مضاجعهــم ،وتــزرع الرعــب يف جنبــات أجســادهم منــذ ًرا إياهــم
بالرحيــل عــن أرضنــا وإال فلــن يكــون أمامهــم ســوى القتــل والدمــار؛
)(2008 - 1985
فهــذه الديــار عليهــم ح ـرام حتــى وإن طــال االنتظــار .فــإن غــدً ا
يحمــل بــن جنباتــه البشــارة بالنــر والتمكــن البــد آت ،ولكــن مــا عــى هــذه األمــة إال الثبــات الثبــات.
الميالد والنشأة

يف كنــف أرسة مجاهــدة التزمــت مبعــاين اإلســام العظيــم ،واتخــذت منهــا منها ًجــا لهــا يف حياتهــا ،ولــد شــهيدنا
املجاهــد الداعيــة يــارس فايــز أبــو عليــان يف  28أغســطس (آب) 1985م يف بلــدة بنــي ســهيال الواقعــة إىل الــرق مــن
مدينــة خانيونــس جنــوب القطــاع.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد يــارس تعليمــه األســايس واإلعــدادي مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن يف بلــدة بنــي
ســهيال ،وأنهــى تعليمــه الثانــوي يف مدرســة خالــد الحســن ،ومــن شــدة عشــقه لإلســام قــرر االلتحــاق بكليــة الدعــوة
اإلســامية يف مدينــة ديــر البلــح بقطــاع غــزة.
صفاته وأخالقه

اتســم شــهيدنا الفــارس يــارس منــذ نعومــة أظافــره مبــكارم األخــاق ،والــذوق الرفيــع ،وذلــك كنتــاج طبيعــي للرتبيــة
ـم يف أوســاط إخوانــه يف حركــة الجهــاد
والتنشــئة اإلســامية التــي رضــع حليبهــا بدايــة يف أوســاط أرستــه امللتزمــة ،ومــن ثـ ّ
اإلســامي يف فلســطني الذيــن أحاطــوه بالرعايــة واالهتــام.

الزم شــهيدنا املجاهــد يــارس منــذ طفولتــه مجالــس الذكــر والقــرآن الكريــم يف املســاجد حيــث متكــن مــن حفــظ
عــدة أجـزاء مــن كتــاب اللــه .حتــى صــار إما ًمــا ملســجد الحــي الــذي يقطنــه وخطي ًبــا مفو ًهــا عرفتــه مســاجد خانيونــس.
وقــد وصفــه أحــد رفاقــه بأنــه كان مثــاالً للشــاب املســلم واملجاهــد الــذي ميتــاز بدرجــة عاليــة مــن االلتـزام والوقــار
والســرة الحســنة والطيبــة حيــث تــرك أثـ ًرا طي ًبــا حيثــا حــل ونــزل.

مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا الفــارس يــارس بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي حيــث عمــل داخــل أطــر الحركــة ،وتــدرج حتــى
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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صــار أمــر الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي داخــل كليتــه ،ومــن ثــم انضــم إىل الجنــاح
العســكري رسايــا القــدس يف عــام 2004م حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية.
وتــدرج شــهيدنا املقــدام يــارس يف درب ذات الشــوكة حتــى بــات مرابطًــا عــى ثغــور الوطــن بعدمــا شــارك يف العديــد
مــن املهــام الجهاديــة ضــد أهــداف صهيونيــة.
موعد مع الشهادة

يف فجــر يــوم االثنــن  16يونيــو (حزيـران) 2008م خــرج الشــهيد املجاهــد يــارس مــع رفيقيــه الشــهيدين املجاهديــن
محمــود أبــو شــاب وعــاء الربيــم لرصــد تحــركات العــدو الصهيــوين عــى الرشيــط الحــدودي لبلــدة خزاعــة رشق محافظة
خانيونــس .وقــد متكــن شــهيدنا ورفيقــاه مــن زرع عبــوة ناســفة زنــة ( 60كيلوغرا ًمــا) يف طريــق دوريــة صهيونيــة تــم
تفجريهــا عــن بعــد ،تبعهــا اشــتباك مســلح وعنيــف مــع بــرج املراقبــة الصهيونيــة القريــب مــن املنطقــة ،مــا أدى إىل
استشــهاد املجاهديــن الثالثــة ،مقبلــن غــر مدبريــن .فــإىل جنــات الخلــد يــا شــهداءنا األبـرار وإنــا عــى دربكــم لســائرون
حتــى يقــي اللــه أمـ ًرا مفعــوالً.
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الشهيد املجاهد طارق جمعة أحمد أبو غايل
بطل ركب فلك الجهاد وأبحر نحو القدس

هنــاك رجــال تنقــي حياتهــم بإعــان وفاتهــم ،وآخــرون يفتحون
صفحــة جديــدة مــع التاريــخ باستشــهادهم؛ منهــم الشــهيد املجاهــد
طــارق أبــو غــايل ،ذاك البحــار الــذي ركــب يف فلــك الجهــاد وأبحــر
نحــو تحريــر القــدس واألقــى مــن دنــس بنــي صهيــون .الشــهيد
املجاهــد طــارق ثــار عــى املحتــل بعنفــوان الشــاب البطــل ،فحمــل
روحــه عــى كفــه وراح يقاتــل .عرفتــه شــوارع الضفــة الغربيــة
)(2008 - 1983
ومخيامتهــا وهــو يتنقــل متخف ًيــا بح ًثــا عــن فريســة صهيونيــة هنــا
أو هنــاك للنيــل منهــا انتقا ًمــا ألبنــاء شــعبه ممــن يدفعــون رضيبــة العيــش عــى ثــرى فلســطني املحتلــة.
الميالد والنشأة

بزغــت شــمس الشــهيد املجاهــد طــارق جمعــة أبــو غــايل يف  26مــارس (آذار) 1983م يف الحــارة الرشقيــة مبدينــة
جنــن الواقعــة إىل الشــال مــن الضفــة الغربيــة املحتلــة.
نشــأ الشــهيد املجاهــد طــارق وترعــرع يف حارتــه فيــا تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس
مدينــة جنــن .تتكــون أرستــه مــن الوالديــن ومثانيــة أبنــاء خمســة مــن الذكــور وثــاث مــن اإلنــاث.
تتلمــذ شــهيدنا الفــارس طــارق عــى حــب الجهــاد يف ســبيل اللــه ،فآثــر أن يشــق طريــق الجهــاد وســط حقــل مــن
األشــواك وإن شــئت قــل مــن األلغــام.
صفاته وأخالقه

ُعــرف عــن الشــهيد املجاهــد طــارق رقــة قلبــه تجــاه رفاقــه وأقرانــه ،فيــا كان عني ًفــا يف وجــه الطغــاة واملتجربيــن
مــن الصهاينــة .ويشــر مقربــون منــه أنــه نعــم الشــاب الخلــوق املهــذب ،فطلتــه تســتهوي كل مــن يـراه والحديــث معــه
ال ميــل ،ومتتــع بعالقــات طيبــة مــع رفــاق الــدرب الذيــن بكــوه بحرقــة لحظــة اإلعــان عــن استشــهاده.
مشواره الجهادي

نشــط الشــهيد املقــدام طــارق ضــد االحتــال بعــد انــدالع انتفاضــة األقــى يف العــام 2000م ،وانضــم الح ًقــا إىل
صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وتــدرج يف املراتــب إىل أن أصبــح أحــد أبــرز قــادة
الرسايــا يف شــال الضفــة املحتلــة.
يقــول مقربــون مــن الشــهيد الفــارس طــارق إنه أصبــح مطلو ًبا لالحتالل قبــل اغتياله بثالث ســنوات ،وقــد أرس عىل يد
االحتــال لعــدة ســنوات بتهمــة االنتــاء لحركــة الجهــاد اإلســامي واملشــاركة يف عمليــات للمقاومــة ضــد جيــش االحتالل.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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حســب مصــدر قيــادي يف الجهــاد اإلســامي فقــد نجــا الشــهيد املجاهــد طــارق مــن خمــس محــاوالت اغتيــال كانــت
اســتهدفته يف جنــن وطولكــرم حيــث تنقــل دو ًمــا بــن مــدن شــال الضفــة املحتلــة يف محاولــة للتخفــي عــن األنظــار.
املصــدر القيــادي ذاتــه أشــار إىل أن آخــر محاولــة اغتيــال نجــا منهــا الشــهيد املقــدام طــارق وقعــت قبــل استشــهاده
بأســبوع أثنــاء متكنــه مــن تفجــر عبــوة ناســفة كبــرة الحجــم تــزن  14كجــم يف آليــات للعــدو توغلــت يف املــكان الــذي
تواجــد فيــه داخــل مخيــم جنــن ،ومــن ثــم انتقــل بعدهــا إىل طولكــرم ومنهــا إىل نابلــس.
شــارك الشــهيد الفــارس طــارق يف العديــد مــن عمليات إطــاق النار باتجــاه الحواجــز واملواقــع العســكرية الصهيونية،
وهــو أحــد أبــرز القــادة الذيــن أرشفــوا عــى عمليــة الشــهيد محمــد ذيــاب الــذي نفــذ عمليــة استشــهادية يف العــام
2006م عــى أحــد الحواجــز العســكرية رشق طولكــرم .رافــق الشــهيد املجاهــد طــارق كل مــن الشــهيدين القائديــن
وليــد العبيــدي وخالــد الرايــق يف التخطيــط للعديــد مــن العمليــات االستشــهادية.
موعد مع الشهادة

تســطرت ســرة املجاهــد طــارق الــذي اغتالتــه قــوات االحتــال يف  24يونيــو (حزيــران) 2008م برفقــة الشــهيد
املجاهــد إيــاد خنفــر يف عمليــة جبانــة بنابلــس شــال الضفــة الغربيــة مبواقــف وأحــداث حافلــة بالجهــاد والتضحيــة.
وارتقــى الشــهيدان إىل العــا بعــد أن حارصتهــا قــوة صهيونيــة خاصــة أثنــاء تواجدهــا يف أحــد املنــازل يف منطقــة
املخفيــة بنابلــس ،وأقدمــت عــى إعدامهــا عــن قــرب.
ط ــوت الش ــهادة صفح ــة ناصع ــة م ــن صفح ــات الش ــباب املجاه ــد ال ــذي م ــى ع ــى خي ــار املقاوم ــة والجه ــاد
ال ــذي رس ــمته دم ــاء الق ــادة العظ ــاء أمث ــال مؤس ــس حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي د .فتح ــي الش ــقاقي لتبق ــى دماؤه ــم
وق ــو ًدا نح ــو الق ــدس.
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الشهيد املجاهد محمد نارص سعيد دراغمة
شبل الجهاد البار

ســاندويتش وزجاجــة مــروب غــازي اشـراها محمــد مــن املطعــم
ومــى يســر وســط الظــام قبــل أن تعاجلــه رصاصــات الغــدر التــي
مل ترحــم جوعــه وال حتــى ســنه الصغــرة ،لكنهــا رغبــة القتــل لــكل مــا
هــو فلســطيني دافــع ألولئــك الصهاينــة الجبنــاء.
)(2008 - 1991

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد نــارص دراغمــة يف مدينــة طوبــاس شــال الضفــة املحتلــة يــوم الســبت املوافــق 12
ينايــر (كانــون الثــاين) 1991م ألرسة بســيطة مكونــة مــن أم وأب وأربعــة إخــوة وأختــن ،وهــو االبــن األكــر لــأرسة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه يف مــدارس طوبــاس التــي أنهــى منهــا املرحلــة االبتدائيــة بتفــوق ،ثــم
اإلعداديــة كذلــك وبعدهــا التحــق بالثانويــة التــي اجتــاز ســنتني منهــا وحــال استشــهاده يف الصــف الحــادي عــر دون
دراســته للثانويــة العامــة.
الجديــر ذكــره أن عائلــة دراغمــة قدمــت العديــد مــن أبنائهــا شــهداء مــن أجــل الديــن وفلســطني منهــم الشــهيد
املجاهــد أميــن قاســم دراغمــة ،والشــهيد أحمــد عبــد املنعــم دراغمــة ،والشــهيد معمــر قاســم دراغمــة ،واالستشــهادية
وردة فلســطني هبــة عــازم دراغمــة ،وكلهــم مــن رسايــا القــدس.
صفاته وأخالقه

منــذ نعومــة أظفــاره وهــو يحــب أن يعــرف كل يشء ويجــرب كل يشء ،مغامــر ال يهمــه وال يقهره يشء .متيــز بتفوقه
يف الدراســة ونشــاطه الــدءوب وتفانيــه وإخالصــه ،كــا حظــي بحــب واحـرام أهلــه وجريانــه وأصدقائــه ومدرســيه وال
ننــى أن نذكــر هنــا بــره لوالديــه وطاعتــه لهــا.

مشواره الجهادي

أحــب الشــهادة وســعى إليهــا بــكل مــا أويت مــن قــوة فمنــذ مصغــره ومشــهد الجنــدي القاتــل نصــب عينيــه فالقتــل
والعنــف واالحتــال ال يولــد إال العنــف.
اعتقلــت قــوات االحتــال شــهيدنا املجاهــد محمــد وهــو يف الثالثــة عــرة مــن عمــره خــال مــروره مــن حاجــز
الجملــة العســكري شــال جنــن بدعــوى أنــه ذاهــب لتنفيــذ عمليــة داخــل األرض املحتلــة ،وأمــى يف ســجن هشــارون
مــدة ســنة تعــرف خاللهــا عــى بعــض اإلخــوة يف حركــة الجهــاد اإلســامي .فيــا نفــذت ابنــة عمــه الشــهيدة املجاهــدة
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هبــة دراغمــة عمليــة استشــهادية يف مدينــة العفولــة يف العــام 2003م ،وهــي عمليــة لــرايا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وأســفر عنهــا مقتــل وإصابــة عـرات الصهاينــة.
موعد مع الشهادة

فجــر يــوم األحــد املوافــق  29يونيــو (حزيـران) 2008م توغلــت قــوة عســكرية صهيونيــة يف مقــرة مدينــة طوبــاس.
مل يكــن الشــهيد املجاهــد محمــد يعلــم بوجــود قــوة مــن املســتعربني تختبــئ داخــل مقــرة قريــة طوبــاس ،وأثنــاء عودته
مــن أحــد املطاعــم ومــروره بجانــب املقــرة قامــت قــوات املســتعربني بإطــاق النــار عليــه فأصابــوه إصابــات مبــارشة،
ثــم قامــوا بتصفيتــه بــدم بــارد بإطــاق النــار عــى جميــع أنحــاء جســده ورأســه مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور.
مــن جهتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي زفــت شــهيدها املجاهــد محمــد وقالــت يف بيــان لهــا« :وإذ نــزف إىل الحــور
العــن شــهيدنا البطــل نؤكــد عــى املــي قد ًمــا يف خيــار املقاومــة والجهــاد الــذي رســمه لنــا القائــد املفكــر د .فتحــي
الشــقاقي ،ونجــدد البيعــة مــع اللــه عــى أن هــذه الدمــاء هــي الوقــود نحــو القــدس».
قــال رجــل اإلســعاف الــذي انتشــل جثــان الشــهيد« :يف ســاعة مبكــرة مــن الفجــر تلقينــا اتصـ ً
ـال هاتف ًيــا يؤكــد
إصابــة مواطــن مجهــول الهويــة برصــاص قــوات االحتــال التــي اقتحمــت طوبــاس ،ويبــدو أن إصابتــه بالغــة الخطــورة،
كــا جــاء يف االتصــال الهاتفــي» .وتابــع« :توجهنــا إىل املــكان وعندمــا وصلنــا إىل املوقــع وجدنــا جثــة هامــدة بــا حـراك،
وقــد أصابهــا الرصــاص يف كل مــكان ،وبجانبهــا ســاندويتش وعلبــة كــوال ،يبــدو أن الشــهيد قــد اشـراها مــن مطعــم يقــع
بالجــوار ،ولكنــه مل يتمكــن مــن تناولهــا فقــد ســبقت رصاصاتهــم الغــادرة».
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الشهيد املجاهد فهيم عوض جمعة الشاعر
فدى وطنه بروحه ودمه

عـــاش الحيـــاة للـــه ولدينـــه ولجهـــاده يف ســـبيل اللـــه متمن ًيـــا
الشـــهادة ليلتقـــي بالرســـول  وبرفاقـــه الشـــهداء وميكـــث مـــع
الصديق ــن ،أراد ل ــه الل ــه تع ــاىل أن ينع ــم بجن ــه الخل ــد ،في ــا قل ــب ال
تح ــزن ع ــى فق ــده؛ ألن موض ــع الش ــهيد عن ــد رب ــه يتمن ــى الجمي ــع
أن ينال ــه ،أن ــه اب ــن حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي املجاه ــد فهي ــم ع ــوض
الش ــاعر.

)(2008 - 1980

الميالد والنشأة

أبــر الشــهيد املجاهــد فهيــم عــوض الشــاعر (أبــو مهنــد) النــور يف  7نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1980م يف مخيــم
الشــاطئ مبدينــة غــزة ،ودرس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الشــاطئ واإلعداديــة مبدرســة ابــن ســينا ،ومل يكمــل املرحلــة
الثانويــة لســوء األحــوال االقتصاديــة التــي يعــاين منهــا الكثــر مــن أبنــاء فلســطني.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد فهيــم وأنجــب أربعــة أبنــاء بنتــن وولديــن ،وله أربعــة من األشــقاء وشــقيقتان .تعــود جذور
عائلتــه إىل بلــدة «كراتيــا» التــي ُه ّجــرت منهــا يف عــام النكبــة ذاك التاريــخ الــذي ال ميكــن ألي فلســطيني أن ينســاه.

صفاته وأخالقه

وعــن أبــرز الصفــات الشــخصية التــي اتســم بهــا الشــهيد املجاهــد فهيــم الشــاعر تقــول زوجتــه« :لقــد كنــت أرى
فهيــم قائــدً ا مثابـ ًرا جــدا كــرس جــل وقتــه مــن أجــل اللــه والجهــاد يف ســبيل إعــاء كلمــة الحــق ،متيــز رحمــة اللــه عليــه
بالجــرأة وبالتزامــه وتدينــه ومواظبتــه عــى الصــاة يف وقتهــا يف املســجد».
وأكملــت زوجــة الشــهيد قائلــة« :امتلــك فهيــم قــدرات فائقــة يف الفهــم والتعلــم رغــم أنــه مل يكمــل ســوى املرحلــة
اإلعداديــة ،كــا متتــع بشــخصية قويــة».
وأضاف ــت« :حظ ــي بح ــب أهل ــه وأوالده وأقارب ــه وأصدقائ ــه ،ك ــا أن ــه حن ــون ع ــى أطفال ــه يوف ــر له ــم م ــا
يري ــدون بالرغ ــم م ــن وضع ــه امل ــايل ال ــيء ،يح ــرص دو ًم ــا ع ــى زي ــارة أخوات ــه وأرحام ــه يق ــدم الواج ــب س ــواء يف
األفــراح أو األتــراح».
قالــت ابنتــه الكــرى مــرام التــي تــدرس اآلن املرحلــة اإلعداديــة« :عندمــا تــويف والــدي كنــت يف الصــف الثــاين
االبتــدايئ ومل أبلــغ التســعة أعــوام لكنــي اآلن أشــتاق ألىب كثــرًا وأمتنــى لــو أراه ملــرة واحــدة».

أمــا ابنــه مهنــد يف الصــف الســادس فأوضــح أن والــده يعتــر مثــاالً رائ ًعــا يُحتــذى بــه ،وأنــه يحبــه كث ـرًا بســبب
أخالقــه وســاته الجميلــة ،وهــو يحتفــظ بدميــة أهــداه إياهــا والــده قبــل استشــهاده بيومــن.
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أحمــد الشــاعر شــقيق الشــهيد تحــدث عــن شــهيدنا« :مل أر أحــدً ا بجــرأة أخــي الشــهيد ،ذلــك املرابــط الشــجاع الــذي
ضحــى مــن أجــل الوطــن بروحــه الطاهــرة ،مل يكــن مجــرد أخ ،بــل صديــق عزيــز وحميــم جــدً ا».
مشواره الجهادي

انتمــي شــهيدنا املجاهــد فهيــم منــذ صغــره لخيــار الجهــاد يف ســبيل اللــه ،وآمــن بفكــر الشــقاقي فالتحــق بحركــة
الجهــاد اإلســامي ،ثــم مــا لبــث أن قــرر أن يصبــح جند ًيــا يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
اإلســامي ليعمــل بدايــة يف وحــدة الربــاط ليحــرس الثغــور خشــية مــن تســلل الوحــدات الخاصــة الصهيونيــة.

تــدرج شــهيدنا املجاهــد فهيــم يف العمــل العســكري وأظهــر متي ـ ًزا دفــع إخوانــه يف قيــادة رسايــا القــدس الختيــاره
وفارســا للوحــدة الصاروخيــة ليســاهم يف إطــاق دفعــات الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة.
أســدً ا
ً
يف ســياق متصــل تقــول زوجتــه أم مهنــد« :مل أعــرف شــي ًئا عــن عملــه الجهــادي .يخــرج مــن البيــت يف الليــل وال
أعلــم متــى يعــود وأظــل انتظــره بقلــق شــديد وال أنــام إال حــن يعــود وكثـرًا مــا رجــع للمنــزل عنــد طلــوع الشــمس».

موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم االثنــن  15نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2008م أصيــب شــهيدنا الفــارس فهيــم يف كبــده يف أحــداث
داخليــة مؤســفة ،فنقــل إىل املستشــفى ومكــث يف العنايــة املركــزة أربعــة أيــام ارتقــت بعدهــا روحــه الطاهــرة إىل
الجنــان يــوم الجمعــة املوافــق  19نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2008م.
عــن ذاك اليــوم املحفــور يف الذاكــرة قالــت الزوجــة الصابــرة« :عندمــا ســمعت خــر إصابتــه مل أرصخ ومل أبــك؛ ألننــي
عــى يقــن مســبق بــأن نهايــة طريقــه إمــا الشــهادة أو اإلصابــة ،وحينــا جــاء اإلخــوة يف حركــة الجهــاد اإلســامي إلبالغنــا
قالــت والدتــه« :الحمــد للــه ،ومل أقطــع أمــى باللــه أن يشــفيه ويرجعــه ســاملًا ،لكــن إرادة اللــه تجلــت وقــد نفــذ أمــره
فرحــل إىل الســاء شــهيدً ا».
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الشهيد املجاهد عالء وليد محمد أبو موىس
أحد مجاهدي الوحدة الصاروخية

سأحمل روحي عىل راحتي وألقي بها يف مهاوي الردى
فإما حياة ترس الصديق وإما مامت يغيظ العدا
ذلــك مــا أرص عليــه شــهيد فلســطني عــاء ،فاستشــهد غائظًــا العــدا،
وصان ًعــا طريــق حيــاة تــر أجيالنــا القادمــة.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1980

ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء وليــد أبــو مــوىس (أبــو حســام) يف  30أبريــل (نيســان) 1980م مبدينــة حــي األمــل
مبحافظــة خانيونــس ألرسة فلســطينية مؤمنــة مجاهــدة صابــرة محتســبة .عــاش شــهيدنا طفولتــه مــع أرستــه املكونــة
مــن والديــه وســتة إخــوة وثــاث أخــوات ،وكان ترتيبــه الثالــث بينهــم .وتعــود أصولهــا إىل مدينــة «يافــا» املحتلــة منــذ
عــام 1948م ،وشــهيدنا متــزوج ولديــه أربعــة أوالد حســام ،ماجــد ،حمــزة ،ومحمــد حيــث جــاء ميــاده قبــل استشــهاد
والــده بثالثــة عــر يو ًمــا.
تلق ــى ش ــهيدنا املجاه ــد ع ــاء مراح ــل تعليم ــه االبت ــدايئ واإلع ــدادي يف م ــدارس وكال ــة الغ ــوث لتش ــغيل الالجئ ــن،
لكن ــه ت ــرك مقاع ــد الدراس ــة وتوج ــه إىل س ــوق العم ــل للوق ــوف إىل جان ــب أرست ــه حي ــث عم ــل م ــع وال ــده يف
صناع ــة الحلوي ــات.
وتحدثــت والدتــه أم محمــد بقلــب يعتــره األمل وصــوت حمــل بــن نرباتــه كل معــاين األمومــة قالــت« :إن قلبــي
يــكاد ينفطــر حزنًــا وأملًــا عــى فراقــه ،لكــن مــا يخفــف حــزين ويهــون عليــه مصيبتــي أن ابنــي قــد نــال رشف الشــهادة
يف ســبيل اللــه وأجرهــا العظيــم عنــد اللــه».
وأضافــت األم الثــكىل تقــول« :إنهــا كانــت دامئــة القلــق والخــوف عــى فلــذة كبدهــا الــذي كان منــذ صغــره ال يــدع
مســرة أو مواجهــة مــع االحتــال إال ويكــون يف مقدمتهــا» مشــرة إىل أنهــا كانــت تذهــب دو ًمــا إىل ســاحات املواجهــة
إلحضــاره خشــية وخو ًفــا عليــه ،وتضيــف« :لكنــه قــدر اللــه الــذي ال مفــر منــه ،والحمــد للــه عــى منتــه يل بــأن جعــل
يل اب ًنــا شــهيدً ا يف ســبيل اللــه».
صفاته وأخالقه

وأشــارت أم عــاء بــأن ابنهــا الشــهيد املجاهــد عــاء طاملــا حدثهــا عــن الشــهادة وفضــل الشــهداء عنــد اللــه ،وإلحاحه
عليهــا بالدعــاء لــه بنيــل هــذا الــرف العظيــم ،واللحــاق بركــب الشــهداء ممن ســبقوه عــى ذات الشــوكة.
أردفــت أم عــاء إىل أن عزاءهــا يف استشــهاد ابنهــا الشــهيد املجاهــد عــاء أنــه شــاب مؤمــن ملتــزم يف صالتــه
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مبســجدي حســن البنــا وحمــزة ،متميــز بحســن الخلــق والجــرأة والشــجاعة ،ومحــب لعمــل الخــر وزيــارة األرحــام.
وقالــت أم عــاء« :لقــد كان الشــهيد رحمــه اللــه مطي ًعــا وملب ًيــا مــا يطلــب منــه ،مح ًبــا إلخوانــه وأهــل بيتــه وجريانــه،
مخلصــا يف جهــاده زاهــدً ا يف الدنيــا راغ ًبــا فيــا وعــد اللــه عبــاده املجاهديــن األطهــار».
ً
وأشــاد جريانــه وأبنــاء منطقتــه بحســن أخالقــه وحســن معارشتــه ومعاملتــه ،وأبــدوا حزنهــم الشــديد عــى فراقــه،
ويقــول أبــو مصعــب أحــد رفاقــه« :لقــد عرفتــه لســنوات طويلــة هادئًــا جري ًئــا مقدا ًمــا شــجا ًعا» ،مضي ًفــا« :إنــه رحمــه
اللــه منــوذج فريــد للمجاهــد املخلــص امللتــزم املقبــل الشــجاع يف مواجهــة األعــداء ،فقــد كان شــديد الحــب والدفــاع عــن
اإلســام والبغــض والكراهيــة ألعدائــه والصهاينــة وأذيالهــم».
فيــا بــدا عاطــف شــقيق الشــهيد الفــارس عــاء رابــط الجــأش قــوي العزميــة وهــو يتحــدث عــن الشــهيد قائ ـاً:
«الحمــد للــه الــذي رشفنــي باستشــهاد شــقيقي املجاهــد عــاء عــى هــذا الطريــق القويــم» معت ـرًا استشــهاد شــقيقه
فصـاً مــن الفصــول ومرحلــة مــن املراحــل الطويلــة التــي قــدم فيهــا الشــعب الفلســطيني عـرات آالف مــن الشــهداء
واألرسى والجرحــى مــن أجــل تحريــر كامــل الــراب وإعــادة الحريــة للمســجد األقــى األســر املهــدد باالنهيــار يف
ظــل الصمــت العــريب املقيــت تجــاه مــا يحــدث يف القــدس الــرف وقطــاع غــزة املحــارص والضفــة املحاطــة بالجــدران
والحواجــز األمنيــة.
مشواره الجهادي

انضــم شــهيدنا املجاهــد عــاء إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة األقــى عــام 2001م ،وعمــل
منــذ اللحظــات األوىل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ضمــن وحــدة التقنيــة
والتصنيــع.
تلقــى الشــهيد املجاهــد أبــو حســام يف تلــك الفرتة العديــد من الدورات العســكرية املختلفــة والتقنية عــى أيدي خرباء
يف هــذا املجــال حيــث تــم اختيــاره للعمــل ضمن وحــدات التصنيع ملــا كان يتميز بــه الشــهيد بالهدوء والرسيــة والكتامن.
وذكــر أبــو مصعــب أحــد رفاقــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس أن الشــهيد املجاهــد عــاء عــى الرغــم مــن أهميــة
الــدور الــذي كان يقــوم بــه يف مجــال التصنيــع إال أنــه كان يــر عــى املشــاركة يف صــد العديــد مــن االجتياحــات
الصهيونيــة الغاشــمة عــى محافظــة خــان يونــس الباســلة ،ذاكـ ًرا أن الشــهيد شــارك يف عمليــات نصــب األلغــام األرضيــة
وقصــف املســتوطنات املحيطــة بقطــاع غــزة املحــارص بقذائــف الهــاون وصواريــخ القــدس التــي كان يصنعهــا بيــده.
موعد مع الشهادة

يــوم جديــد مــن أيــام الجهــاد واملقاومــة بتاريــخ  18أكتوبــر (ترشيــن األول) 2008م ،وأثنــاء قيــام
مــع إطاللــة ٍ
شــهيدنا املجاهــد عــاء بإعــداد العبــوات الناســفة التــي تســتخدم يف مقارعــة األعــداء انفجــرت فيــه إحــدى العبــوات
الناســفة ،مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور ،فصعــدت روحــه إىل عنــان الســاء لتتالقــى مــع مــن ســبقه مــن األنبيــاء
والشــهداء والصالحــن ،وقــد نعــت رسايــا القــدس الشــهيد املجاهــد عــاء أبــو مــوىس باعتبــاره أحــد أبــرز قادتهــا يف
وحــدة التصنيــع مبحافظــة خانيونــس.
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الشهيد املجاهد عبد الرحيم محمود عيل بهادر
الشاب املتواضع املحب إلخوانه

مــن جديــد تســتمر قوافــل الشــهداء ،ويســتمر العطــاء الجهــادي
املبــارك ،فيتقــدم مجاهــدو رسايــا القــدس أفوا ًجــا نحــو جنــان الخلــد،
ومتــي قافلــة الشــهداء لتثبــت مــن جديــد أن الشــهداء هــم مجــد
األمــة ،وأن خيــار الجهــاد واملقاومــة هــو الســبيل الوحيــد الســرجاع
الحــق الســليب.
)(2008 - 1987

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد الرحيــم محمــود بهــادر (أبــو إســام) يف مخيــم جباليــا شــال قطــاع غــزة يف  11أكتوبــر
(ترشيــن األول) 1987م حيــث عــاش وترعــرع يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة مؤمنــة باللــه اتخــذت مــن اإلســام
منه ًجــا وســلوك حيــاة ،وتعــود جذورهــا إىل «تــل الصــايف» قضــاء الخليــل.
درس شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحيــم املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الفاخــورة التابعــة لوكالــة الغــوث،
وأنهــى الثانويــة يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الج ـراح يف بيــت الهيــا ،وواصــل شــهيدنا عبــد الرحيــم تعليمــه فالتحــق
بالكليــة الجامعيــة وتخصــص يف امليكانيــكا ،وحصــل عــى الشــهادة الجامعيــة بعــد استشــهاده بيــوم.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد أبــو إســام ببســاطته وتواضعــه ،وبحبــه الشــديد ألرستــه واحرتامــه لجريانــه ،وهــو بــار بوالديه
وحنــون عــى إخوتــه .التــزم بحضــور مجالــس العلــم والذكــر وحــرص عــى أداء الصــاة جامعــة يف مســجد الشــهيد عــز
الديــن القســام مبــروع بيــت الهيــا شــال غــزة ،ومــن ثــم التــزم يف مســجد التوبــة مبخيــم جباليــا القريــب مــن بيتــه.
مشواره الجهادي

يف عــام 2004م عــرف شــهيدنا الفــارس عبــد الرحيــم واجبــه تجــاه دينــه ووطنــه فالتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد
اإلســامي ،وشــارك يف كافــة أنشــطة وفعاليــات الحركــة عــى مســتوى محافظــة شــال غــزة ،وكذلــك الفعاليــات العامــة.
ويشــهد لــه الجميــع بأنــه مــن أوائــل املبادريــن يف إنجــاح أي فعاليــة حركيــة.
يف العــام 2005م انخــرط يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ليبــدأ مشــواره
الجهــادي بالربــاط مــع إخوانــه املجاهديــن عــى ثغــور الوطــن يحميــه بدمائــه وأشــائه مــن الغـزاة املعتديــن ،وشــارك
يف عمليــات التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة التــي تعــرض لهــا شــال قطــاع غــزة .إضافــة إىل إطــاق عـرات القذائــف
تجــاه البلــدات الصهيونيــة املحيطــة بقطــاع غــزة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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موعد مع الشهادة

يف صبــاح  22أكتوبــر (ترشيــن األول) 2008م خــرج شــهيدنا املجاهــد عبــد الرحيــم بهــادر متزي ًنــا ليلقــى اللــه شــهيدً ا،
فلطاملــا متناهــا وســعى مــن أجــل نيلها.
وســـط قط ــاع غـــزة تلقـــى الش ــهيد الف ــارس عبـــد الرحيـــم يومه ــا تدريب ــات مكثف ــة لتمكنـــه مـــن أداء مه ــام
عس ــكرية س ــتوكل إلي ــه الح ًق ــا لكن ــه الق ــدر ش ــاء أن يرح ــل خ ــال خط ــأ غ ــر متوق ــع أثن ــاء التدري ــب ،فارتق ــى إىل
الجن ــان مقب ـ ًـا غ ــر مدب ــر.
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الشهيد املجاهد غسان يارس كامل الرتاميس
أحب الله تعاىل واستشهد يف سبيله

حينــا تنتمــي لرسايــا القــدس فأنــت تختــار أن تكــون شــهيدً ا
ح ًيــا ينتظــر لقــاء مــواله ،مســتعدً ا لدفــع روحــه أو دمــه أو حتــى
حريتــه رضيبــة وطــن مســلوب .هكــذا علمهــم الشــقاقي الــذي خـ ّ
ـط
كلامتــه وفكــره بحــر دمــه ،فــكان شــهيدنا الفــارس غســان الرتامــي
التلميــذ الــذي أحــب اللــه وفلســطني ،وانتهــج فكــر الشــقاقي ،وأثبــت
بدمــه الطاهــر أن فلســطني ال ميكــن أن تتحــرر إال مبزيــد مــن الدمــاء
والتضحيــات.

)(2008 - 1990

الميالد والنشأة

يف مــروع بيــت الهيــا كان ميــاد الشــهيد املجاهــد غســان يــارس الرتامــي (أبــو الســعيد) يف  27يوليــو (متــوز)
1990م .تــرىب وترعــرع يف أحضــان أرسة مســلمة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا أيضً ــا ،فــكان ترتيبــه األول بــن
إخوتــه ،ولــه أختــان .تعــود جــذور عائلتــه إىل بلــدة «هربيــا» قضــاء غــزة التــي احتلــت يف العــام 1948م.
تلقــى الشــهيد املجاهــد غســان تعليمــه يف مــدارس وكالــة الغــوث حيــث أكمــل املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة،
ومــن ثــم واصــل تعليمــه ودرس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة معاويــة بــن أيب ســفيان يف منطقــة العطاطــرة غــرب بيــت
الهيــا ،لكــن استشــهاده حــال دون إكــال مســرته الجامعيــة.
صفاته وأخالقه

منــذ نعومــة أظافــره التــزم شــهيدنا املجاهــد أبــو الســعيد بالصــاة باملســجد حيــث تــرىب يف مســجد الشــهيد عــز
الديــن القســام القريــب مــن مــكان ســكناه ،فــكان مــن أبنائــه املخلصــن حيــث كان يــداوم عــى قـراءة القــرآن الكريــم.

حظــي الشــهيد الفــارس غســان باح ـرام جميــع جريانــه وأصدقائــه وأبنــاء عائلتــه ،وذلــك لحســن أخالقــه وبشاشــة
وجهــه .كــا يعتــر الشــهيد املجاهــد غســان الشــهيد الثــاين لتلــك األرسة املجاهــدة التــي قدمــت مــن قبلــه شــقيقه
محمــد شــهيدً ا ج ـراء اســتهدافه مــن قبــل طائ ـرات العــدو برفقــة أحــد قيــادات رسايــا القــدس.
مشواره الجهادي

انتمــى الشــهيد املجاهــد غســان إىل حركــة الجهــاد اإلســامي وبــدأ نشــاطه الســيايس يف الحركــة ،فظهــر مــن الفاعلــن
يف جميــع األنشــطة التــي تقيمهــا .وبعــد إرصار شــهيدنا والحاحــه عــى اإلخــوة يف قيــادة الرسايــا انضــم ملجاهــدي رسايــا
القــدس ليكــون شــهيدً ا ح ًيــا مســتعدً ا للقــاء اللــه.
شــارك الشــهيد الفــارس أبــو الســعيد يف الكثــر مــن عمليــات قصــف املغتصبــات املحاذيــة للمنطقــة الشــالية مــن
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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القطــاع ،كــا تشــهد لــه الثغــور مــع إخوانــه املرابطــن ،فــكان يعطــي جــل وقتــه للجهــاد مــن شــدة حبــه للــه.
ُع ــرف ش ــهيدنا املجاه ــد غس ــان أس ــدً ا مقدا ًم ــا يف ص ــد العدي ــد م ــن االجتياح ــات الت ــي تع ــرض له ــا ش ــال غ ــزة،
ويس ــجل للش ــهيد مش ــاركته الفاعل ــة يف اجتي ــاح أي ــام الغض ــب ،ومش ــاركته يف ص ــد اجتياح ــات أبــراج الش ــيخ زاي ــد
ش ــال غ ــزة.
كثـ ًرا مــا دعــا الشــهيد املجاهــد غســان اللــه أن يصطفيــه شــهيدً ا؛ ألنــه انتظــر العــدو بفــارغ الصــر ،فكانــت الطائرات
الغــادرة لــه باملرصاد.
موعد مع الشهادة

يف  5نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2008م كتــب موعــد الشــهيد املجاهــد غســان مــع الشــهادة ،وذلــك بعــد قصــف
صهيــوين اســتهدفه مــع أحــد رفاقــه املجاهديــن أثنــاء ســرهم عــى األقــدام خلــف مستشــفي العــودة شــال القطــاع
أثنــاء عودتــه مــن مهمــة إطــاق صواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة مــا أدى إىل استشــهاده وإصابــة املجاهــد اآلخــر
بج ـراح ليلقــى شــهيدنا املقــاوم غســان ربــه شــهيدً ا بــإذن اللــه.
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الشهيد املجاهد جهاد أحمد أمني نواهضة
حلُم بالشهادة من صغره وقرر أن يتزوج فرزقه الله الشهادة

كأي شــاب مــن شــباب فلســطني حلــم أن يتــزوج ويبنــي أرسة،
ويفتــح بي ًتــا ،إىل جانــب ذلــك كان يحلُــم بالشــهادة ويضعهــا صــوب
عينيــه؛ عمــل بجــد واجتهــاد ،وإخــاص ووفــاء للفــوز بإحــدى اثنتــن
إمــا زوجــة تعيــش يف كنفــه وتنجــب لــه أطفـ ً
ـال يحملــون اســمه واســم
فلســطني ،وإمــا حــوراء مــن الحــور العــن يفــوز بهــا يف جنــة النعيــم.
)(2008 - 1988

الميالد والنشأة

يف شــتاء نيســان وأزهــاره علــت الزغاريــد لتمــأ بيــت أبــو عــاد مبــرة مبيــاد فــارس مغــوار .يف  20أبريــل (نيســان)
1988م وعــى ِأسة مستشــفى الشــهيد خليــل ســليامن الحكومــي ولــد الشــهيد املجاهــد جهــاد أحمــد نواهضــة ،وترعــرع
يف بلــدة اليامــون غــرب جنــن .درس حتــى الصــف الحــادي عــر وخــرج مــن املدرســة لينطلــق للعمــل ملســاعدة أهلــه
يف كســب لقمــة العيــش .تتكــون أرستــه مــن خمســة أشــقاء وخمــس شــقيقات إىل جانــب والديــه.
أمــى شــقيقه املجاهــد م ـراد مــا مجموعــه خمــس ســنوات يف ســجون االحتــال ،وشــقيقه املجاهــد كفــاح حكــم
عليــه  28عا ًمــا بعــد اعتقالــه وهــو يف طريقــه لتنفيــذ عمليــة استشــهادية لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي ،وأفــرج عنــه يف صفقــة وفــاء األحـرار وأُبعــد إىل قطــاع غــزة وتــزوج ورزقــه اللــه طفـ ًـا أســاه جهــاد
تيم ًنــا باســم شــقيقه الشــهيد.
صفاته وأخالقه

ُعهــد الشــهيد املجاهــد جهــاد دائــم البســمة التــي مل تكــد تفارقــه ،كثــر امل ـزاح ،يحــب النــاس ،ويحــب إخوانــه
وأقاربــه ،ملتــزم بصــاة الجامعــة ،وقــارئ لكتــاب اللــه ،بهــذه الكلــات وصفتــه والدتــه .وهــو صديــق قريــب مــن
الشــهيد املجاهــد فــواز فريحــات.
مشواره الجهادي

يف أواخــر العــام 2007م وإىل جانــب شــقيقه الــذي اعتقــل لــدى االحتــال ،بــدأ مشــواره الجهــادي حيــث شــارك يف
مسـرات تشــييع مــن ســبقوه بالفــوز بالشــهادة .بعــد شــهر مــن بــدء مشــواره اســتدعاه جهــاز املخابـرات الفلســطينية
للمقابلــة ليعتقــل مــدة خمســة أشــهر ،وحقــق معــه حــول حيــازة الســاح ومســاعدة مطلوبــن مــن رسايــا القــدس .وبعد
اإلف ـراج عنــه مــن ســجون املخاب ـرات بعــدة أيــام اعتقلــه جهــاز االســتخبارات العســكرية الفلســطينية بحجــة الحاميــة
األمنيــة مــن قــوات االحتــال؛ ألنهــا هــددت باغتيالــه عــى حــد قــول األجهــزة األمنيــة .وتضيــف والدتــه« :تلقــى ابنــي
جهــاد تعذي ًبــا شــديدً ا يف ســجون املخابـرات ،ويف ســجن االســتخبارات العســكرية».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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مكــث شــهيدنا املقــدام جهــاد يف ســجن الســلطة  40يو ًمــا من املعانــاة إىل جانــب العديد مــن املقاومني الفلســطينيني
مــن جميــع األجنحــة العســكرية للفصائــل الذيــن احتجــزوا لــدواع أمنيــة .وأفــرج عنــه بعــد ضغــوط أرسيــة وتدخــل
شــخصيات كبــرة.
موعد مع الشهادة

ليلــة  15ديســمرب (كانــون األول) 2008م تنــاول شــهيدنا املجاهــد جهــاد العشــاء واســتحم وتعطــر كأنــه ذاهــب إىل
مهمــة رســمية ،وخــرج برسعــة الــرق تحــت زخــات املطــر بعــد أن تلقــى مكاملــة هاتفيــة مفادهــا« :أريــدك يف أمــر هــام
وانتظــرك عنــد مركــز اإلنرتنــت بالقــرب مــن املدرســة».
تقــول والدتــه« :بعــد خروجــه بنصــف ســاعة أخــذت غفــوة ،فأيقظتنــي ابنتــي وأخربتنــي أن جهــاد أصيــب واعتقلتــه
قــوات االحتــال؛ فتوجهــت إىل مــكان اإلصابــة وهــي بــاب بلديــة اليامــون مبدينــة جنــن ،ومل أجــد إال خيطًــا مــن الــدم
ســال منــه بعــد اعتقالــه وإصابتــه».

وتضيــف« :بعــد ســاعة جــاء الخــر بــأن روح جهــاد ارتقــت إىل جــوار ربهــا ،بعدمــا اغتالتــه القــوات الخاصــة
الصهيونيــة بعــد إصابتــه واعتقالــه فجــر  16ديســمرب (كانــون األول) 2008م».
يش ــار إىل أن الس ــيارة الت ــي اس ــتقلتها الق ــوات الخاص ــة م ــن ن ــوع مرس ــيدس  412م ــرت برسع ــة ال ــرق م ــن أم ــام
املن ــزل بع ــد انس ــحابها ،ومل تك ــن تعل ــم األم أن ابنه ــا الش ــهيد املجاه ــد جه ــاد م ــر ليودعه ــا ويلق ــي النظ ــرة األخ ــرة
ع ــى منزل ــه.
أمــا شــقيقة جهــاد فــروت لنــا حــال أمهــا حــن تلقــت نبــأ استشــهاده .تقــول« :فقــدت وعيهــا ومل تــع مــا قالــت،
وبــدأت تــرخ :جهــاد مل ميــت أحــروه يل ،جهــاد مل ميــت».
وتضيــف شــقيقته« :حتــى اليــوم وهــو يــوم كتابــة قصــة الشــهيد رأيتــه يفتــح يل بــاب منــزل جميــل وكأنــه قــر،
ـخصا عنــده ،وقــال يل :تحــديث عــا يف قلبك ،ومــن ثم اســتيقظت».
وطلــب منــي الدخــول إليــه ،وعنــد دخــويل وجــدت شـ ً
أمــا رفيــق دربــه وشــقيقه املجاهــد مـراد فــروي لنــا لحظــة تلقيــه الخــر داخــل الســجن« :كنــت معتقـ ًـا يف ســجن
مجــدو واســتدعاين قائــد املنطقــة يف الجيــش الصهيــوين للتحقيــق وقــال يل :قتلنــا جهــاد ،فســألته مــا ســبب تصفيتــه؟
فقــال جئنــا العتقالــه فحــاول الهــرب وقمنــا بإطــاق النــار عليــه ،فأجبتــه إنكــم حينــا ترســلون وحــدات مســتعربني
هدفكــم القتــل وليــس االعتقــال».
تختــم والدتــه الحديــث« :بــن لحظــة وأخــرى تــأيت صورتــه أمامــي وأتذكــر حركاتــه ومزاحــه الــذي ميــأ املنــزل،
وصــوت ضحكاتــه ،وأســأل اللــه أن يجمعنــي بــه يف الفــردوس األعــى إن شــاء اللــه».
هكــذا ارتقــى شــهيدنا الفــارس جهــاد إىل جــوار ربــه ليلتقــي برفــاق دربــه الشــهداء بــال كميــل وفــواز فريحــات،
وغريهــم مــن قــادة وجنــود رسايــا القــدس.
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الشهيد املجاهد حسام عبد الله إبراهيم الصانع
من األرس إىل الشهادة

هــي كلمــة البــارود يف زمــن التخــاذل والهــوان ،هــي رصاصــة
القنــاص التــي تخــرج مــن فوهــة البندقيــة الطاهــرة لتســتقر يف
صــدر جنــدي صهيــوين جاثــم فــوق ثــرى فلســطني املجبــول بدمــاء
األطهــار ،هــي البطولــة املســطرة بحــروف الكربيــاء تنتقــل ثورتهــا
مــن جيــل إىل جيــل بــن ليــايل العــرس الفلســطيني الــذي يعــرش
عــى ضفــاف القلــب ،وميتــد بــن مســافات االنتظــار ويســافر يف
) (2008 - 1981
ليــايل الحنــاء تخضــب أيــادي وأعناقــا زيّنتهــا السالســل والقيــود
لتهــدي الرجــال بهــا ًء إذا تباهــت النســاء بربيــق الحــي األصفــر الالمــع فهــي حكايــة الشــهداء الت ّواقــن دو ًمــا لعــرس
الــدم مــع إرشاقــة كل صبــاح ،وحكايــة فارســنا الشــهيد املجاهــد حســام واحــدة مــن تلــك الحكايــات حــول شــعب غــدا
يطــر إىل الخلــود.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد حســام عبــد اللــه الصانــع (أبــو عبــد اللــه) يف  11أغســطس (آب) 1981م يف األرايض الليبيــة
نشــأ وترعــرع يف كنــف أرسة متدينــة تلتــزم مبــا أمــر اللــه ورســوله وتنتهــي عــا نهــى عنــه تعــود يف جذورهــا إىل «بــر
الســبع» املحتلــة منــذ عــام 1948م ،والشــهيد املجاهــد حســام متــزوج ولديــه اثنــان مــن األبنــاء.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد حســام تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة حتــى الصــف الرابــع يف ليبيــا ،وبعــد وفــاة والــده هنالــك
مدرســا انتقــل بعدهــا مــع أرستــه إىل فلســطني ولتقــر عينــه برؤيــة األرض التــي أحبهــا وعشــق ترابهــا
حيــث كان يعمــل ً
قبــل أن تخطــو قدمــاه عــى ثراهــا وليكمــل دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس النصـرات وســط قطــاع
غــزة ،وبعــد أن أنهــى شــهيدنا املجاهــد حســام املرحلــة الثانويــة التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة ليكمــل دراســته يف
تخصــص الرتبيــة اإلســامية وليلقــى اللــه وهــو يف الســنة الثالثــة مــن دراســته.
صفاته وأخالقه

متيــز بــره وطاعتــه لوالديــه يف كل األمــور اليوميــة وغريهــا ،فنعــم االبــن الــذي ميــد يــده ويســاعد والديــه يلبــي
كل مــا يطلبانــه منــه وكان بــا ًرا كثـ ًرا مــع والدتــه التــي ربتــه يتيـ ًـا .امتــاز بطيبــة القلــب والرأفــة بوالديــه وبــكل مــن
عــارشه وتعــرف عليــه يف حياتــه القصــرة ،كــا ُعــرف بصــدق املعاملــة مــع اآلخريــن ،فهــو االبــن البــار واألب الحنــون
املحــب لزوجــه والراعــي ألطفالــه الصغــار الحريــص عــى إعدادهــم وتربيتهــم تربيــة إميانيــة عامدهــا تقــوى اللــه
واإلخــاص لــه بالعمــل والتقــرب إليــه بالطاعــات .وقــد ُعــرف بوجهــه البشــوش وابتســامته التــي ال تفــارق مح ّيــاه دائــم
امل ـزاح أهلــه وإخوانــه ورفاقــه وجريانــه ،شــهيدنا الفــارس حســام كــا ريــح املســك أينــا حــل عــم الفــرح والــرور.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ُعــرف الشــهيد املقــدام حســام بالتزامــه وتدينــه منــذ نعومــة أظافــره كيــف ال وهــو مــن تــرىب عــى مائــدة حفــظ
كتــاب اللــه يف أقــدس بقعــة يف الوجــود ،فشــكلت تلــك البدايــات مثــرة جهــد والديــه وحرصهــا عــى تربيتــه ،وبــات
مســجد حســن البنــا يف النصـرات بيتــه عمـ ًـا بحديــث رســول اللــه « ســبعة يظلهــم اللــه يف ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه
شــاب نشــأ يف طاعــة اللــه ورجــل قلبــه معلــق باملســاجد».
مشواره الجهادي

عشــق شــهيدنا املجاهــد حســام فلســطني وعــرف الهــم واملســئولية التــي يتوجــب عليــه حملهــا ،فأخــذ يبحــث عــن
طريــق متكنــه مــن محاربــة أعــداء اللــه ،فانتمــى لحركــة الجهــاد االســامي يف العــام 1998م ،وعمــل بجمعيــة اإلحســان
الخرييــة يف محافظــة الوســطى.
تــدرج شــهيدنا املجاهــد حســام يف العمــل والتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة عــام 2002م
وشــارك يف العديــد مــن املهــام العســكرية منهــا إخفــاء أســلحة للرسايــا حيــث عمــل مــع الشــهيد القائــد نبيــل الرشيحــي.
يف  10يونيــو (حزيـران) 2003م اعتقلتــه قــوات االحتــال عــى حاجــز أبــو هــويل وســط القطــاع أثنــاء ذهابــه لتنفيــذ
مهمــة تنظيميــة ،وأمــى يف ســجن النقــب الصح ـراوي خمــس ســنوات .مل يثنــه االعتقــال عــن الطريــق الــذي اختــاره
ومــا لبــث أن عــاد إىل صفــوف الحركــة حتــى استشــهد.
موعد مع الشهادة

وبعــد هــذا الجهــد والتعــب الــذي أمضــاه شــهيدنا املجاهــد حســام يف الجهــاد يف ســبيل اللــه ،حانــت إرادة اللــه مــن
فــوق ســبع ســموات أن يصطفيــه إىل جــواره ففــي  27ديســمرب (كانــون أول) 2008م وبالتحديــد خــال الحــرب األوىل
عــى غــزة ( )2009/2008والقصــف الهمجــي الــذي تعرضــت لــه مقـرات الســلطة يف غــزة كان شــهيدنا املجاهــد حســام
متواجــدً ا يف موقــع الدفــاع املــدين الواقــع غــرب مدينــة الزهــرة وســط قطــاع غــزة فباغتتهــم طائـرات االحتــال بقصفهــا
للموقــع حيــث ارتقــى إىل عليــاء املجــد شــهيدً ا مرض ًجــا بدمائــه الزكيــة فهني ًئــا لــك هــذا االصطفــاء واىل جنــات الخلــد
مــع الشــهداء والصديقــن ،وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد حسني أحمد حسني داود
شغله الشاغل البحث عن الشهادة

هكــذا هــم فرســان رسايــا القــدس يتســابقون إىل الشــهادة.
يتســابقون إىل الدرجــات العليــا ،فبعــد مشــوار جهــادي حافــل بالعطــاء
والتضحيــات تكــون الشــهادة يف ســبيل اللــه هــي أســمى أمنيــة لــكل
مجاهــد المســت أناملــه الســاح وجاهــد يف ســبيل اللــه ،جعــل مــن
الجهــاد قضيتــه فقــدم فداءهــا روحــه وقاتــل لرفــع رايــة ال إلــه إال الله
لرتفــرف عــى املســجد األقــى.

)(2008 - 1982

الميالد والنشأة

أرشقــت شــمس يــوم  23نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1982م عــى آل داود لتحمــل مــع ميالدهــا يف األفــق ميــاد شــهيدنا
املجاهــد حســن أحمــد داود (أبــو أحمــد) الــذي أبهــج املنــزل وغمــرت الفرحــة أرجائــه .ولــد ألرسة تحــب الوطــن تنحــدر
مــن قريــة «بيــت دراس» التــي احتلــت يف العــام 1948م مــن قبــل الغـزاة الصهاينــة قــادة القتــل واإلجـرام ،لتســتقر يف
ـلم مجاهــدً ا يف
مخيــم جباليــا ،تــرىب يف أكنــاف أرسة مجاهــدة عــى أســس ومبــادئ اإلســام مــا أهلــه ليكــون شــابًا مسـ ً
ســبيل اللــه ،يحــب مــا يحبــه اللــه ورســوله ويكــره ويبغــض مــا نهــى عنــه اللــه ورســوله.
درس شــهيدنا املجاهــد حســن املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،ثــم املرحلــة الثانويــة
يف مدرســة أحمــد الشــقريي ،ثــم انتقــل ليكمــل مشــواره التعليمــي يف جامعــة القــدس املفتوحــة تخصــص تعليــم أســايس،
ورغــم انشــغاله يف مقاومــة العــدو الصهيــوين إال أنــه اســتطاع أن يوفــق بــن دراســته الجامعيــة وعملــه الجهــادي.
منــذ نعومــة أظافــره التــزم شــهيدنا املجاهــد حســن يف مســجد عــز الديــن القســام وشــارك إخوانــه أنشــطتهم
ولقاءاتهــم حيــث التــزم بــاألرس الرتبويــة وبــرزت فيــه مالمــح التقــوى واإلميــان.
عــاش يف أرسة مكونــة مــن أربعــة أشــقاء وســت شــقيقات ،عمــل يف جهــاز الرشطــة الفلســطينية وتــزوج مــن إحــدى
الفتيــات املســلامت ورزقــه اللــه طفـ ًـا بعــد استشــهاده ســموه أحمــد.
مل مي ــض ع ــى زواج ــه س ــوى مثاني ــة ش ــهور؛ فحداث ــة زواج ــه مل متنع ــه م ــن مقارع ــة بن ــي صهي ــون والدف ــاع ع ــن
أبن ــاء ش ــعبه.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد حســن بحبــه الشــديد لوالديــه فأطاعهــا حســن الطاعــة ولبــى احتياجاتهــا دون تــردد ،وكان
لهــا كل التقديــر واالحـرام؛ ألنــه أدرك بــأن رضــا اللــه مــن رضــا الوالديــن لذلــك حظــي بحــب والدتــه ووالــده ،تجمــع
بينــه وبــن إخوانــه وزمالئــه عالقــة محبــة ومــودة ،طيــب الســمعة والقلــب مــع جميــع مــن عرفهــم.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ُيشــهد لــه بحســن الخلــق ،حــرص الشــهيد حســن عــى أن يكــون مــن الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه يف ظلــه يــوم ال
ظــل إال ظلــه يــوم القيامــة ،كــا قــال املصطفــى عليــه الصــاة والســام .شــاب نشــأ يف رعايــة اللــه عــز وجــل تعلــق قلبــه
باملســاجد ،والتــزم وحافــظ عــى أداء الصــاة يف أوقاتهــا جامعــة يف بيــت اللــه.
متيــز شــهيدنا املقــدام حســن واتســم بالرسيــة والكتــان لدرجــة أنــه مل تظهــر عليــه أي عالمــة تــدل عــى عملــه يف
رسايــا القــدس ،عــرف عنــه عملــه الــدءوب يف حــب الجهــاد وخدمــة الديــن وشــغله الشــاغل هــو البحــث عــن الشــهادة.
مشواره الجهادي

عشــق الجهــاد وآمــن أن طريــق الخــاص للشــعب الفلســطيني هــو ســلوك درب الجهــاد واملقاومــة ،فحمــل الســاح
ملواجهــة العــدو الصهيــوين الــذي احتــل األرض ودنــس املقدســات ،فشــارك منــذ صغــره يف فعاليــات انتفاضــة الحجــارة.
ً
مثـــال للشـــاب املســـلم يف كرمـــه
التحـــق شـــهيدنا املجاهـــد حســـن بصفـــوف حركـــة الجهـــاد اإلســـامي وصـــار
وش ــجاعته ،ث ــم ت ــوج يف بداي ــة انتفاض ــة األق ــى بانضامم ــه يف صف ــوف رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة
الجه ــاد اإلس ــامي حي ــث مش ــواره وعمل ــه الجه ــادي .تلق ــى العدي ــد م ــن ال ــدورات العس ــكرية ،و ُع ــرف مبش ــاركته
يف التص ــدي لالجتياح ــات الصهيوني ــة املتك ــررة ع ــى ش ــال القط ــاع .ومل يك ــن يس ــمع بتوغ ــل لق ــوات االحت ــال إال
ويه ــب للدف ــاع عنه ــا ممتشــقًا س ــاحه ب ــكل بس ــالة .عم ــل يف مج ــال التقني ــة والتصني ــع ،وش ــارك بإط ــاق العدي ــد
م ــن الصواري ــخ ع ــى املغتصب ــات الصهيوني ــة.

موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم الســبت املوافــق  27ديســمرب (كانــون األول) 2008م اســتيقظ شــهيدنا الفــارس حســن لتجهيــز نفســه
للذهــاب إىل عملــه يف رشطــة الجــوازات كــا اعتــاد ،طلــب مــن زوجتــه إعــداد كــوب مــن الحليــب فــإذا باتصــال هاتفــي
مــن صديقــه يقــول «حســن حســن أرسع تأخرنــا عــن العمــل» قــال لزوجتــه ارشيب كــوب الحليــب بـ ً
ـدل منــي واذهبــي
إىل بيــت أهلــك! أنــا لــن أعــود مــن العمــل مبكـ ًرا ،دون أن يعلــم أن الســاء تســتعد الســتقبال عريــس جديــد.

تقــول والدتــه« :قبــل استشــهاده بلحظــات كنــت أقــوم بعمــي املنــزيل وأدنــدن «جابــوا الشــهيد يــا فرحــة أمــه»
وصــورة حســن مل تفــارق خيــايل ،أحسســت بضيــق يف صــدري خرجــت مــن البيــت ومــا أن وصلــت الســوق حتــى
ســمعت صــوت االنفجــارات فأطلقــت رصخــة مدويــة حســن حســن».
خ ــال الرضب ــة الجوي ــة _مقدم ــة الح ــرب األوىل ع ــى غ ــزة ( _)2009/2008كان ش ــهيدنا املجاه ــد حس ــن ع ــى
رأس عملـــه يف رشطـــة الجـــوازات يحفـــظ أبنـــاء شـــعبه يف النهـــار ويرابـــط يحمـــي الثغـــور ً
ليـــا ،حيـــث هاجمـــت
الغرب ــان الصهيوني ــة قط ــاع غ ــزة يف ح ــرب بش ــعة اس ــتهدفت كل يشء يف القط ــاع م ــن ش ــجر وحج ــر وطف ــل وام ــرأة
وش ــيخ وعج ــوز ،وأثن ــاء قص ــف املقــرات األمني ــة استش ــهد ش ــهيدنا املجاه ــد حس ــن وارتق ــى م ــع مجموع ــة كب ــرة
م ــن أفــراد األجه ــزة األمني ــة.
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الشهيد املجاهد محمد عبد الشفوق سعيد العبادلة
بدمه كتب حب فلسطني

مل يع ــرف محم ــد مكانً ــا غ ــر أرض ــه الت ــي ع ــاش حيات ــه يغازله ــا
مبحراث ــه وي ــروي ظأمه ــا بقطــرات عرق ــه البلوري ــة املتس ــاقطة م ــن
جبينــه .كان يحلــم بأرضــه قــد تزينــت بلــون الخــرة ليتمكــن بعــد
جن ــي مثاره ــا م ــن س ــداد ديون ــه ،وتوف ــر م ــا تحتاج ــه أرست ــه م ــن
طعـــام ورشاب ومالبـــس .فكانـــت البســـاطة الســـمة الغالبـــة عـــى
ش ــخصيته املتدين ــة.

)(2008 - 1969

الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد الشــفوق العبادلــة (أبــو محمــود) النــور بتاريــخ  3نوفمــر (ترشيــن الثــاين)
1969م يف كنــف أرسة فلســطينية مؤمنــة وبســيطة وممتــدة الجــذور تضــم بــن أحضانهــا خمســة أشــقاء وأختــن،
وترتيبــه الثــاين بــن الجميــع.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ يف مــدارس بلــدة القـرارة شــال محافظــة خانيونــس ،لكــن ارتباطــه
بــاألرض وانخراطــه بالعمــل بهــا حــال دون اســتمراره يف املســرة التعليميــة ،فعمــل بعدهــا ســائق جرافــة يف رشكــة
مقــاوالت كانــت متتلكهــا عائلتــه ،ومــع اشــتداد الحصــار توقــف عــن العمــل ،وعــاد ملامرســة نشــاطه الزراعــي الــذي مل
يرتكــه للحظــة ،ومــن ثــم التحــق بالعمــل ســائق جرافــة يف مــروع إزالــة ركام ومخلفــات االحتــال يف املحــررات.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــود مــن زوجــة صالحــة صابــرة محتســبة ،رزق منهــا ســتة أبنــاء وبنتــن أصغرهــم
عبــد الكريــم وعمــره ســنتان وشــيامء وعمرهــا مثانيــة شــهور.
صفاته وأخالقه

يقــول نجلــه عبــد الشــفوق« :إن أرستــه مــا فتئــت تذكــر والــده الشــهيد محمــد فكثـرًا مــا يســتيقظ شــقيقي عبــد
الكريــم يف منتصــف الليــل مطال ًبــا أمــي بإحضــار والــدي ،فتجهــش أمــي وكل عائلتــي بالبــكاء» مؤكــدً ا أن استشــهاد
والــده تــرك فرا ًغــا كب ـرًا يف حياتهــم التــي كان ميلؤهــا بوجــوده بينهــم بالحــب والحنــان.

وتذكــر محمــد العديــد مــن املواقــف اإلنســانية النبيلــة والحميــدة التــي متيــز بهــا والــده الشــهيد منهــا بــره بوالديــه
رحمهــا اللــه ،وحنانــه عــى أبنائــه وحرصــه عــى توفــر كل مــا يحتاجونــه مــن طعــام ورشاب ومالبــس مؤكــدً ا املــي يف
ســبيل اللــه عــى خطــا والــده املجاهــد.
مشواره الجهادي

انضــم شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــود إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع عــام 2006م ،فــكان مــن
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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الحريصــن عــى مشــاركة الحركــة يف كافــة الفعاليــات واألنشــطة التــي تدعــو لهــا ،وانصــب عملــه عــى توفــر األماكــن
األكــر أمانًــا لتدريــب املجاهديــن ،باإلضافــة إىل دوره البــارز يف توفــر كل مــا يحتاجــه املرابطــون واملتدربــون مــن طعــام
ورشاب نظ ـ ًرا للرسيــة التامــة التــي كان يتمتــع بهــا.
موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم الســبت املوافــق  27ديســمرب (كانــون األول) 2008م كان شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــود عــى موعــد
مــع الشــهادة التــي طاملــا متناهــا وســعى لهــا حيــث اُســتهدف الشــهيد أثنــاء عملــه داخــل املحــررات الفلســطينية
بعــدة شــظايا صواريــخ ،وذلــك عندمــا أغــارت طائـرات االحتــال الصهيــوين عــى كافــة مواقــع األجهــزة األمنيــة التابعــة
لحكومــة غــزة يف أول أيــام الحــرب الصهيونيــة عــى غــزة ( ،)2009/2008وأدت إىل استشــهاد نحــو  1500مواطــن
معظمهــم مــن املدنيــن واألطفــال والنســاء.
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الشهيد املجاهد نبيل محمود محمد أبو طعيمة
شاهد عىل جرائم الكيان بحق املدنيني يف غزة

األســاك الشــائكة والتحصينــات التــي أنشــأها العــدو بــن قطــاع
غــزة وبقيــة الوطــن املغصــوب مل متنــع عيــون أهــل األرض املغصوبــة
مــن االتجــاه إليهــا كلــا ســنحت الفرصــة ،ومل متنــع املجاهديــن مــن
رضب العــدو الغاصــب بــن حــن وحــن.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1992

أبــر شــهيدنا املجاهــد نبيــل محمــود أبــو طعيمــة النــور يف  2أكتوبــر (ترشيــن األول) 1992م يف بلــدة عبســان
الكبــرة رشق مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة يف أرسة بســيطة مجاهــدة ُه ِّجــرت مــن بلدتهــا األصليــة «بــر الســبع»
بســبب مــا تعرضــت لــه مــن عــدوان صهيــوين كغريهــا مــن األرايض الفلســطينية التــي احتلــت يف العــام 1948م.
نشــأ شــهيدنا املجاهــد نبيــل يف أرسة تحــب العمــل الجهــادي وتعتــره الطريــق األســمى للفــوز برضــا اللــه والوصــول
للفــردوس األعــى .أرستــه مكونــة مــن والديــه وخمســة أوالد وثــاث بنــات ،وقــدر اللــه أن يكــون الشــهيد املجاهــد نبيــل
الثــاين بــن إخوانــه.
درس الشــهيد املجاهــد نبيــل املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة خزاعــة االبتدائيــة التابعــة لوكالــة الغــوث ،وانتقــل
للمرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة بنــي ســهيال ،ثــم إىل املرحلــة الثانويــة يف مدرســة شــهداء خزاعــة الثانويــة للبنــن ببلــدة
خزاعــة ،ولكنــه مل يكمــل هــذه املرحلــة الدراســية؛ ألنــه ارتقــى شــهيدً ا قبــل أن ينهيهــا.
صفاته وأخالقه

تــرىب شــهيدنا املجاهــد نبيــل منــذ صغــره عــى موائــد تحفيــظ القــرآن الكريــم والذكــر الحكيــم ،وواظــب عــى صــاة
الجامعــة يف املســجد ،فشــكل مثــاالً للشــاب املؤمــن الزاهــد العابــد ،وعــرف بتواضعــه الشــديد وحبــه للجهــاد واملقاومــة
وتعلقــه بالشــهداء األطهــار.
ُوصــف الشــهيد بأنــه محبــوب بــن أرستــه وجريانــه ،ومطيــع لوالديــه وصاحــب شــخصية قويــة لهــا مكانتهــا وحســها
األخالقــي الطيــب والحنــون يف األرسة.

مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد نبيــل لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ صغــره وذلــك أســوة بأف ـراد عائلتــه الذيــن يعملــون
يف الحركــة .وشــارك يف مســاعدة إخوانــه املرابطــن واملجاهديــن يف حركــة الجهــاد اإلســامي للوصــول إىل أماكــن مــن
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خــال طــرق التفافيــة بعيــدة عــن العيــون ليتمكنــوا مــن إطــاق الصواريــخ تجــاه األرايض املحتلــة ورصــد حركــة الجنــود
الصهاينــة بالقــرب مــن الســياج الحــدودي املالصــق للبلــدة.
نشــط شــهيدنا الفــارس نبيــل يف العمــل الجامهــري بــكل حيويــة باإلضافــة إىل مشــاركته يف الفعاليــات التــي نظمتهــا
الحركــة يف مدينــة خانيونــس حيــث أوكلــت إليــه العديــد مــن املهــام التــي أمتهــا عــى أكمــل وجــه.
موعد مع الشهادة

يف  28ديس ــمرب (كان ــون األول) 2008م _الي ــوم الث ــاين م ــن الح ــرب األوىل ع ــى غ ــزة ( _)2009/2008ص ــار ش ــهيدنا
الف ــارس نبي ــل ع ــى موع ــد م ــع مي ــاد جدي ــد حي ــث توج ــه إىل أرضه ــم القريب ــة م ــن الس ــياج الح ــدودي الفاص ــل
للعم ــل به ــا ،وكان ــت طائــرات الحق ــد الصهيوني ــة ت ــزرع امل ــوت والخــراب يف أرج ــاء قط ــاع غ ــزة حي ــث أطلق ــت
طائــرات الع ــدو صارو ًخ ــا تج ــاه امل ــكان ال ــذي يتواج ــد ب ــه ش ــهيدنا املجاه ــد نبي ــل م ــا أدى إىل إصابت ــه ومتزي ــق
جس ــده لريح ــل ش ــهيدً ا ب ــإذن الل ــه.
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الشهيد املجاهد زياد عبد أحمد أبو طري
خرج جيالً مجاهدً ا ال زال عىل خطاه

متــر علينــا األيــام والســنني وتتجــدد ذكريــات العظــام الرجــال
الذيــن ضحــوا مــن أجــل الديــن والوطــن بأرواحهــم مــن أجــل إعــاء
كلمــة «ال إلــه إال اللــه» عاليــة خفاقــة ولطــرد املحتــل الصهيــوين مــن
هــذا الوطــن الغــايل .فلنســتذكر ســويًا بعضــا مــن مالمــح وشــخصية
هــؤالء العظــاء الذيــن ســطروا أروع صفحــات العــز واملجــد
والبطولــة الذيــن رحلــوا عنــا ،ولكــن ذكرياتهــم مازالــت باقيــة يف
عقــول أبنــاء الشــعب الفلســطيني عامــة ويف عقــول أبنــاء الجهــاد
اإلســامي ورساياهــا املظفــرة رسايــا القــدس خاصــة.

)(2008 - 1976

الميالد والنشأة

أبــر الشــهيد املجاهــد زيــاد عبــد أبــو طــر (أبــو طــارق) النــور يف  8مايــو (أيــار) 1976م ببلــدة عبســان الكبــرة
رشق محافظــة خانيونــس.
عــاش الشــهيد املجاهــد زيــاد وترعــرع يف كنــف أرسة متواضعــة مؤمنــة اتخــذت اإلســام منه ًجــا وســبيل حيــاة،
تتكــون مــن والديــه وعــر إخــوة وأربــع أخــوات .تــزوج الشــهيد املجاهــد أبــو طــارق مطلــع عــام 1999م حيــث رزق
طفلــن نــدى ،وطــارق.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أبــو طــارق مراحــل تعليمــه األســايس يف مــدارس عبســان الكبــرة ،ومتكــن مــن إنهــاء املرحلــة
الثانويــة مــن مدرســة املتنبــي ببلــدة عبســان الكبــرة بتقديــر مرتفــع ،وحصــل عــى بكالوريــوس متريــض مــن كليــة
التمريــض بالجامعــة اإلســامية ،وعمــل يف الخدمــات الطبيــة العســكرية يف بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة عــام 2000م،
ومــن ثــم عمــل ممرضً ــا يف مستشــفى غــزة األورويب ملــدة ســبع ســنوات.

صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد أبــو طــارق بجرأتــه وشــجاعته يف مواجهــة جنــود االحتــال ،كــا أنــه كان خطي ًبــا مفو ًهــا،
وعري ًفــا الحتفــاالت حركــة الجهــاد اإلســامي التــي كانــت تنظمهــا عــى مســتوى محافظــات قطــاع غــزة.

وعم ــل ش ــهيدنا الف ــارس أب ــو ط ــارق ضم ــن مجموع ــات «قس ــم» الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي
آن ــذاك ،ويعت ــر م ــن أب ــرز ق ــادة رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف املنطق ــة الرشقي ــة
ملحافظ ــة خانيون ــس حي ــث أرشف ع ــى تخري ــج العدي ــد م ــن ال ــدورات العس ــكرية وإعداده ــا وتدريبه ــا ع ــى أح ــدث
التقني ــات.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وقــد شــارك شــهيدنا الفــارس أبــو طــارق يف تنفيــذ العديــد مــن عمليــات قصــف املغتصبــات الصهيونيــة بالصواريــخ
القدســية والتــي أســفرت عــن قتــل وجــرح العديــد مــن الجنــود الصهاينــة واملســتوطنني.
يتحــدث إبراهيــم شــقيق الشــهيد املجاهــد أبــو طــارق« :لقــد كنــا نتوقــع يف كل لحظــة نبــأ استشــهاد شــقيقي أيب
طــارق ،وأعددنــا أنفســنا كثـرًا الســتقبال هــذا النبــأ املــؤمل ،لكننــا محزونــون عــى فراقهــم فاألنبيــاء عليهــم الســام حزنــوا
عــى فـراق أحبتهــم».
وأشــار الشــقيق إبراهيــم إىل أن أشــقاءه متيــزوا منــذ حداثــة ســنهم بتدينهــم وإقبالهــم عــى الفكــر الجهــادي املقــاوم
حيــث اعتــادوا الذهــاب إىل مســجد عبســان الكبــرة قلعــة املجاهديــن ومخــرج الشــهداء األبطــال.
وقــال الشــقيق إبراهيــم« :أخــي الشــهيد زيــاد محــب للجميــع وعطــوف عليهــم ودامئًــا كان يؤثــر عــى نفســه
ويقابــل اإلســاءة باإلحســان ويحــرم الصغــر ويوقــر الكبــر ويســاعد أصدقــاءه ودائــم الزيــارة لهــم ،ومرافقتهم باســتمرار
حتــى أمثــرت عالقتــه بالجميــع عالقــة أخــوة صادقــة ،يــأىب الظلــم فـراه يندفــع للدفــاع عــن املظلــوم وال يخــى يف اللــه
لومــة الئــم وال ظلــم جائــر».
مشواره الجهادي

ـرب فكرهــا ،ومتيــز
التحــق الشــهيد املقــدام أبــو طــارق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره وتـ َّ
الشــهيد بحرصــه الشــديد عــى حضــور مجالــس العلــم والذكــر والحلقــات العلميــة والدينيــة التــي كانــت تدعــو إليهــا
الحركــة باإلضافــة إىل التزامــه وتدينــه وحبــه الشــديد إلخوانــه؛ فقــد كان للشــهيد دور واضــح وبــارز يف حــل الكثــر مــن
املشــاكل العائليــة والتنظيميــة الســيام بــن عنــارص حركتــي فتــح وحــاس.
أصيــب شــهيدنا املجاهــد أبــو طــارق أكــر مــن مــرة خــال مواجهــات مــع قــوات االحتــال الصهيــوين ،كان آخرهــا
إصابتــه يف يــده اليمنــى أثنــاء تصديــه لالجتيــاح الصهيــوين الغاشــم عــى منطقــة الفراحــن يف العــام 2007م.
ســافر الشــهيد املجاهــد أبــو طــارق يف العــام 2007م إىل خــارج فلســطني حيــث تلقــى دورات عســكرية مــا أكســبه
خ ـرات عســكرية وتقنيــة حيــث عمــل يف وحــدة التصنيــع لرسايــا القــدس ،كــا شــارك يف إطــاق الصواريــخ وقذائــف
الهــاون عــى األهــداف الصهيونيــة ،وحــرص عــى الربــاط وتفقــد املرابطــن عــى الحــدود بنفســه كل ليلــة ،وكان لــه رشف
اإلعــداد والتخريــج لــدورة عســكرية تدريبيــة ملجاهــدي رسايــا القــدس يف جنــوب قطــاع غــزة بالعــام 2008م.

موعد مع الشهادة

يف يــوم الثالثــاء املوافــق  29ديســمرب (كانــون األول) 2008م خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008تعــرض
الشــهيد املجاهــد زيــاد أبــو طــر وشــقيقه يــارس وابــن أخيــه معــاذ ،والشــهيد املجاهــد محمــد أبــو طــر ،والشــهيد
املجاهــد محمــد عبــد العزيــز الق ـرا لعمليــة اغتيــال حــن باغتتهــم طائ ـرات االســتطالع الصهيونيــة بصاروخــن أثنــاء
تواجدهــم أمــام منــزل الشــهيد زيــاد مــا أدى إىل استشــهادهم عــى الفــور وجميعهــم مــن مجاهــدي رسايــا القــدس.
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الشهيد املجاهد محمد جالل شحدة أبو طري
مجاهد تنوعت مشاركاته يف قتال األعداء

كان لســان حالــه :فلســطني تحميــك منــا الصــدور فإمــا الحيــاة وإما
الــردى .وصــدق قناعتــه ،فــكان استشــهاده حام ًيــا فلســطني بصدره.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1987

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد محم ــد ج ــال أب ــو طـــر يف  17أكتوبـــر (ترشي ــن األول) 1987م يف بل ــدة عبس ــان رشق
محافظ ــة خ ــان يون ــس ألرسة فلس ــطينية بس ــيطة تتك ــون م ــن والدي ــه وأربع ــة أش ــقاء وث ــاث أخ ــوات ،وكان ترتيب ــه
الراب ــع ب ــن الجمي ــع.
تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــد تعليمــه األســايس واإلعــدادي يف مــدارس بلــدة عبســان الرشقيــة غــر أنــه مل يكمــل
دراســته للمرحلــة الثانويــة وتوجــه للعمــل يف قطــاع الزراعــة ملســاعدة أرستــه.

صفاته وأخالقه

متتــع الشــهيد املجاهــد محمــد بشــخصية ملتزمــة طيبــة مهذبــة ،فأحبــه أهلــه وأصحابــه وجريانــه ورفاقــه يف ذات
الــدرب ،كــا متيــز بــره بوالديــه ،فــكان رءو ًفــا بهــا وشــديد االحـرام لهــا ومطي ًعــا ملــا يطلــب منــه ،كــا ُعــرف بحبــه
حريصــا عــى حثهــم عــى الصــاة يف املســجد وحضــور مجالــس العلــم وحلقــات حفــظ
وعطفــه عــى إخوانــه وأخواتــه،
ً
القــرآن يف مراكــز التحفيــظ املنتــرة يف كافــة مناطــق قطــاع غــزة.
التــزم الشــهيد املجاهــد محمــد مبســجد خليــل الرحمــن ومســجد أبــو بكــر ،وظهــر نعــم الشــاب املؤمــن امللتــزم يف
حضــور مجالــس العلــم والذكــر وحلقــات حفــظ كتــاب اللــه ،كــا متيــز مبشــاركته يف جميــع األعــال التــي كانــت تقــوم
بهــا أرسة مســجده ،فعمــل يف مجــال الدعــوة يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي باإلضافــة إىل حرصــه الشــديد عــى
ترتيــب وتنظيــف املســجد.

مشواره الجهادي

تعلقــت روح شــهيدنا الفــارس محمــد بحــب املقاومــة وعشــق الجهــاد فقــى معظــم وقتــه مجاهــدً ا مرابطًــا حيــث
انخــرط يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي مبكـ ًرا وذلــك ســنة 2003م مؤم ًنــا بأفكارهــا ونهجهــا املقــاوم ،وتــدرج حتــى
التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ،فتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية الخاصــة ،فــكان
مــن العنــارص املجاهــدة النشــيطة يف املنطقــة الرشقيــة ملدينــة خانيونــس حيــث يســجل لــه مشــاركته الفاعلــة يف تنفيــذ
العديــد مــن عمليــات إطــاق قذائــف الهــاون وصواريــخ رسايــا القــدس باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة باإلضافــة إىل
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشــاركته يف تنفيــذ عــدة عمليــات عســكرية عــى الرشيــط الحــدودي رشق بلــدة خزاعــة املحاذيــة للرشيــط الحــدودي.
و ُيســجل للشــهيد املجاهــد محمــد مشــاركته الفاعلــة يف التصــدي ملعظــم االجتياحــات الصهيونيــة عــى املنطقــة
الرشقيــة مــن خــان يونــس حتــى إنــه أصيــب أثنــاء تصديــه الجتيــاح عبســان الكبــرة إصابــة بالغــة ،اضطــر عــى أثرهــا
الســفر إىل جمهوريــة مــر العربيــة لتلقــي العــاج الــازم ،ومل ميــض عــى عودتــه مــن رحلــة العــاج عــدة أيــام حتــى
بــدأ العــدوان الصهيــوين عــى غــزة يف العــام ( )2009/2008التــي أرص أن يشــارك إخوانــه املجاهديــن فيهــا.
موعد مع الشهادة

يف يــوم الثالثــاء  29ديســمرب (كانــون األول) 2008م كان شــهيدنا املجاهــد محمــد جــال أبــو طــر ورفيقــه الشــهيد
املجاهــد محمــد عبــد العزيــز الق ـرا ورفيقهــم الشــهيد القائــد زيــاد العبــد أبــو طــر ،وشــقيقه الشــيخ املجاهــد يــارس
أبــو طــر ،ونجلــه معــاذ ،عــى موعــد مــع الشــهادة ،عندمــا أقدمــت طائ ـرات االســتطالع الصهيونيــة عــى اســتهدافهم
بصاروخــن أثنــاء تواجدهــم أمــام منــزل الشــهيد القائــد زيــاد مبنطقــة عبســان مــا أدى إىل استشــهادهم عــى الفــور
حيــث تــم تشــييع جثامنهــم الطاهــر يف موكــب جنائــزي مهيــب شــاركت فيــه كافــة الفصائــل واألطــر الفلســطينية رغــم
التحليــق املكثــف لطائ ـرات االحتــال الصهيــوين.
هــذا وقــد اســتقبلت أرسة الشــهيد الفــارس محمــد نبــأ استشــهاد نجلهــا بــكل صــر واحتســاب ،وقــال والــده الحــاج
حريصــا عــى املشــاركة يف التصــدي يف كافــة
جــال« :مل يكــن استشــهاد نجــي محمــد أمـ ًرا مســتبعدً ا الســيام وأنــه كان
ً
االجتياحــات الصهيونيــة عــى املنطقــة الرشقيــة».
وأضــاف« :الحمــد للــه الــذي جعلنــي أنجــب رجــاالً رشفــوين يف حياتهــم بســمعتهم الطيبــة وزادوين رشفًــا عنــد
مامتهــم بــأن ارتقــوا شــهداء يف ســبيل اللــه والوطــن وليــس يف ســبيل أحــد».
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الشهيد املجاهد محمد عبد العزيز خليل القرا
خلق وإميان وطاعة

كوكبــة منــرة مــن أربعــة مجاهديــن استشــهدوا يف مجــزرة واحــدة،
املجاهــد محمــد أحدهــم بعــد أن قاتــل العــدو مــن قبــل متصد ًيــا
الجتياحاتــه ،مطلقًــا الصواريــخ عــى مغتصباتــه حتــى أكرمــه اللــه
بالشــهادة يف تلــك الكوكبــة املنــرة.
)(2008 - 1987

الميالد والنشأة

نشــأ شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد العزيــز القـرا يف كنــف أرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام منه ًجــا وســبيل
حيــاة تعــود جذورهــا إىل بلــدة عبســان الكبــرة رشق محافظــة خانيونــس ،فــكان ميــاده يف  28أكتوبــر (ترشيــن األول)
1987م يــوم فــرح ورسور لعائلتــه التــي انتظــرت لحظــة قدومــه إىل الحيــاة بشــوق كونــه أول الذكــور ألرستــه املكونــة
مــن والديــه وشــقيق واحــد وأربــع شــقيقات.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد مراحــل تعليمــه االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس بلــدة عبســان الكبــرة
رشق خانيونــس ،وبعــد نجاحــه يف املرحلــة الثانويــة درس يف جامعــة القــدس املفتوحــة تخصــص خدمــة اجتامعيــة غــر
أن فقــدان والــده لعملــه داخــل األرايض املحتلــة بعــد إغــاق املعابــر مــن قبــل االحتــال الصهيــوين دفعــه لــرك مقاعــد
الدراســة والعمــل يف القطــاع الحــر ملســاعدة أرستــه عــى تحمــل أعبــاء الحيــاة.
صفاته وأخالقه

ويف الحــي الــذي ترعــرع فيــه شــهيدنا املجاهــد محمــد وعــاش ســنوات طفولتــه وشــبابه أشــاد العديــد مــن ســكان
منطقتــه بدماثــة أخالقــه وتدينــه والتزامــه يف رحــاب املســاجد ،وعــرف رحمــه اللــه مطي ًعــا لوالديــه بــا ًرا بهام يســاعدهام
ويخفــف أحزانهــا مــن خــال إدخــال البهجــة والــرور إىل نفوســهام وإضفــاء جــو املــرح داخــل بيــت عائلتــه.

ويقــول والــده أبــو محمــد« :لقــد منــح اللــه ابنــي محمــد الكثــر مــن صفــات النبــل واألمانــة واالحـرام والشــجاعة
والصــر واإلميــان باللــه والرضــا مبــا قســمه اللــه مــن رزق».
وتابــع قولــه« :ابنــي متنــى الشــهادة وكنــت أقرأهــا يف عيونــه وإننــي فخــور باستشــهاده ،وهــذا فضــل مــن اللــه
ســبحانه وتعــاىل أن اصطفــاه شــهيدً ا عــى أرض امليعــاد وأرض الرســاالت الســاوية» ،مؤكــدً ا بــأن استشــهاده كان فاجعــة
أملــت بأرستــه التــي مل تفــارق صورتــه وحركاتــه وابتســامته حياتهــم التــي تغــرت بشــكل جــذري بعيــد استشــهاده سـ ً
ـائل
املــوىل عــز وجــل أن يلهمــه وأرستــه الصــر والســلوان عــى فقدانــه.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

اتصــل الشــهيد الفــارس محمــد بحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة إرهاصــات انتفاضــة األقــى يف الفــرة الواقعــة
بــن عامــي  ،2002/2001حيــث متيــز الشــهيد وقتهــا مبشــاركته الفعالــة يف حضــور مجالــس العلــم للتعــرف عــى أدبيــات
حركــة الجهــاد اإلســامي ،واملشــاركة يف حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم ألبنــاء منطقتــه مبســجد خليــل الرحمــن .ويف
عــام 2004م اتســعت عالقتــه سياسـ ًيا بفكــر وتوجهــات حركــة الجهــاد اإلســامي.
ويُســجل للشــهيد املجاهــد محمــد مشــاركته الفعالــة يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات يف منطقــة خزاعــة،
وعبســان الكبــرة والفخــاري حيــث عــرف عنــه حبــه للربــاط عــى الثغــور.

ويعتــر الشــهيد الفــارس محمــد واحــدً ا مــن أف ـراد الوحــدة الصاروخيــة املســئولة عــن إطــاق مئــات الصواريــخ
باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة إذ شــارك يف بدايــة حــرب الفرقــان يف إطــاق عــدة صواريــخ قدســية باتجــاه املغتصبــات
الصهيونيــة املقامــة عــى أراضينــا املحتلــة.
موعد مع الشهادة

يف يــوم الثالثــاء  29ديســمرب (كانــون األول) 2008م خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008كان شــهيدنا
الفــارس محمــد ورفيقــه الشــهيد القائــد زيــاد العبــد أبــو طــر ،وشــقيقه الشــيخ املجاهــد يــارس أبــو طــر ،ونجلــه معــاذ،
والشــهيد املجاهــد محمــد شــحدة أبــو طــر عــى موعــد مــع الشــهادة ،يف مجــزرة بشــعة ارتكبتهــا طائـرات االســتطالع
الصهيونيــة حــن أطلقــت عليهــم صاروخــن أثنــاء تواجدهــم أمــام منــزل الشــهيد زيــاد مبنطقــة عبســان مــا أدى إىل
استشــهادهم عــى الفــور حيــث تــم تشــييع جثامنهــم الطاهــر يف موكــب جنائــزي مهيــب شــاركت فيــه كافــة الفصائــل
واألطــر الفلســطينية رغــم التحليــق املكثــف لطائ ـرات االحتــال الصهيــوين.
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الشهيد املجاهد يارس عبد أحمد أبو طري
استشهد وابنه يف لحظة واحدة

قليلــة هــي البلــدان التــي يستشــهد فيهــا أكــر مــن فــرد يف عائلــة
ويف لحظــة .هــذه خصوصيــة فلســطينية فريــدة أكدهــا الشــهيد
املجاهــد يــارس باستشــهاده مــع ابنــه معــاذ.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1973

ولــد الشــهيد املجاهــد يــارس عبــد أبــو طــر (أبــو ميــرة) يف  18فربايــر (شــباط) 1973م ألرسة فلســطينية مجاهــدة
وصابــرة وبســيطة تتكــون مــن والديــه وأحــد عــر شــقيقًا وأربــع أخــوات ،وكان ترتيبــه العــارش بــن الجميــع.

درس شــهيدنا املجاهــد أبــو ميــرة املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بلــدة عبســان الكبــرة رشق خانيونس،
ثــم أنهــى املرحلــة الثانويــة بنجــاح ،والتحــق بكليــة أصــول الديــن بالجامعــة اإلســامية بغــزة ،ونظ ـ ًرا لظــروف عائلتــه
الصعبــة وكــر ســن والــده اضطــر لــرك مقاعــد الدراســة والعمــل ببلديــة عبســان الكبــرة.
شهيدنا املجاهد يارس متزوج ،ولديه ولدان :ميرسة ،والطفل معاذ الذي استشهد معه ،وبنتان.
أخالقه وصفاته

ويف لقــاء قــال إبراهيــم شــقيق الشــهيد يــارس« :فراقهــم صعــب ،ولكنــه قــدر اللــه أن اصطفــاه ونجلــه معاذ وشــقيقي
زيــاد شــهداء يف مجــزرة بشــعة» ،موض ًحــا بــأن الشــهيد املجاهــد أبــو ميــرة كان العمــود الفقــري لعائلتهــم الكبــرة
الســيام بعــد وفــاة والــده.
وبــن إبراهيــم أن شــقيقه الشــهيد املجاهــد أبــو ميــرة كان يتميــز بحبــه الشــديد للدعــوة واإلصــاح بــن املســلمني،
مشــيدً ا بــدور الشــهيد البــارز يف رأب الصــدع والحيلولــة دون إراقــة املزيــد مــن الدمــاء أثنــاء األحــداث املؤســفة التــي
عاشــتها غــزة فــرة االقتتــال الداخــي بــن ( فتــح ،وحــاس).
و ُعــرف الشــهيد املجاهــد يــارس بحبــه لفعــل الخــر وإقبالــه الشــديد عــى طاعــة اللــه ،فــكان رحمــه حافظًــا لكتــاب
اللــه وخطي ًبــا مفو ًهــا وإمــام مســجد خليــل الرحمــن حيــث متيــز بأســلوبه الرائــع وصوتــه العــذب وهــو يرتــل القــرآن،
ومتيــز بخطبــه القويــة التــي متــس حيــاة النــاس وهمومهــم وتطلعاتهــم ،وهــو رحمــه اللــه كــا وصفــه الكثــرون خفيــف
الظــل فقيــه ذو علــم وبصــرة ،ويقــول أحــد رفاقــه« :عرفتــه لســنوات طويلــة منوذ ًجــا فريــدً ا للمجاهــد املخلــص امللتــزم
املقبــل الشــجاع يف مواجهــة األعــداء؛ فقــد كان شــديد الحــب والدفــاع عــن اإلســام والبغــض والكراهيــة ألعدائــه
والصهاينــة وأذيالهــم» مشــيدً ا بشــجاعته وجرأتــه يف مواجهــة أعــداء اللــه مــن بنــي صهيــون وأعوانهــم.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد الفــارس أبــو ميــرة بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ،وشــارك يف فعاليــات االنتفاضــة األوىل .كــا
أصيــب يف ســاقه أثنــاء إطالقــه للصواريــخ مــن منطقــة شــال قطــاع غــزة ،وأصيــب يف عينــه خــال تصديــه للتوغــل
الصهيــوين ملنطقــة الفراحــن.
ومــع بدايــة تشــكيل النــواة األوىل لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي انخــرط شــهيدنا يف
صفــوف املجموعــات املقاتلــة ،وتلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية الرسيــة وفــق اإلمكانــات املتاحــة.
ويســجل للشــهيد املجاهــد أبــو ميــرة مشــاركته الفاعلــة يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة يف منطقــة
عبســان ،وخزاعــة والفراحــن ،وكذلــك املشــاركة يف تفجــر جيــب عســكري يف منطقــة خزاعــة
موعد مع الشهادة

يف يــوم الثالثــاء املوافــق  29ديســمرب (كانــون األول) 2008م خــال الحــرب األوىل عــى قطــاع غــزة ()2009/2008
تعــرض الشــهيد املجاهــد يــارس أبــو طــر وشــقيقه زيــاد ،ونجلــه معــاذ ،والشــهيد املجاهــد محمــد أبــو طــر ،والشــهيد
املجاهــد محمــد عبــد العزيــز الق ـرا لعمليــة اغتيــال جبانــة حــن باغتتهــم طائ ـرات االســتطالع الصهيونيــة بصاروخــن
أثنــاء تواجدهــم أمــام منــزل الشــهيد املجاهــد زيــاد مــا أدى إىل استشــهادهم عــى الفــور.

نجــل الشــهيد املجاهــد يــارس أكــد أنــه حزيــن عــى فـراق والــده وشــقيقه معــاذ ،لكنــه راض مبــا نالــه والــده وشــقيقه
مــن رشف الشــهادة يف ســبيل اللــه مؤكــدً ا عــى مواصلــة درب والــده حتــى العــودة إىل الديــار وطــرد املحتــل منهــا.
وأضــاف قائـاً إنــه ســيعمل عــى تنفيــذ وصيــة والــده بحفــظ كتــاب اللــه ورعايــة شــقيقاته ،ومواصلــة طريــق العلــم
حتــى الحصــول عــى الدرجــات العليــا.
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الشهيد املجاهد محمد ماجد إبراهيم كعرب
عاش كرميًا واستشهد يف خدمة أهله ووطنه وأبناء شعبه

عــذ ًرا أيهــا الشــهداء! فــإن الكلــات تقــف حائــرة أمــام جهادكــم
وعظــم تضحياتكــم؛ فمثلكــم قــد كتــب رســالته الخالــدة بعظامــه
وأشــائه ودمائــه .لقــد جســدتم بجهادكــم وصربكــم أعظــم وأنبــل
التضحيــات فيــا ســاوم اآلخرون عــى حقوقنا وباعوهــا بأرخص األمثان.

الميالد والنشأة

)(2008 - 1991

يف  29ســبتمرب (أيلــول) 1991م كانــت عائلــة كعــر يف محافظــة غــزة عــى موعــد مــع مولــد نجــم جديــد .مولــد
الشــهيد املجاهــد محمــد ماجــد كعــر (أبــو صقــر) ألرسة فلســطينية محافظــة ملتزمــة باألخــاق اإلســامية الحميــدة،
را مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة يف العــام 1948م.
تعــود جذورهــا لبلــدة «حاممــة» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا ق ـ ً
عــاش شــهيدنا املجاهــد محمــد يف كنــف تلــك األرسة املحافظــة يف مخيــم الشــاطئ قبــل االنتقــال للعيــش يف شــارع
الشــهيد أحمــد ياســن بحــي عبــاد الرحمــن شــال غــزة .تلقــى تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة
مصعــب بــن عمــر غــرب مدينــة غــزة ،لكــن األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي تعيشــها أرستــه كغريهــا مــن العائــات
الفلســطينية حالــت دون إكــال دراســته ليتجــه للعمــل يف محــل لبيــع املــواد التموينيــة يف ســبيل مســاعدة والــده يف
إعالــة أرستــه التــي تتكــون مــن أربعــة إخــوة وخمســة أخــوات.

صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا الفــارس محمــد بطاعتــه وبــره لوالديــه وعالقتــه الطيبــة مــع إخوتــه حيــث إنــه عطــوف يســاعدهم يف
حريصــا أشــد الحــرص
كل أمــر يصعــب عليهــم ،تربطــه عالقــة طيبــة مــع أهــل الحــي الــذي يقطنــهُ .عهــد مح ًبــا للخــر،
ً
عــى الصلــوات يف مســجد الشــهيد عبــد العزيــز الرنتيــي .و ُعــرف بشــجاعته الكبــرة يف أصعــب املواقــف إضافــة إىل
الرسيــة والكتــان وحبــه الشــديد للنــاس والشــباب املســلم امللتزمــن بأخــاق املصطفــى محمــد عليــه الصــاة والســام
كــا أحــب الرياضــة حيــث أتقــن لعبــة كــرة القــدم لتصبــح إحــدى أنشــطته اليوميــة.
مشواره الجهادي

تفتحــت عينــا شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى الجرائــم الصهيونيــة بحــق الشــعب الفلســطيني ،وعــى رصخــات
األمهــات الثــكىل واألطفــال اليتــم ،فعــزم عــى املــي قد ًمــا لالنتقــام مــن بنــي صهيــون ،وتعــرف عــى خيــار الجهــاد
واملقاومــة ،وطريــق الشــهادة حيــث اتبــع نهــج الدكتــور املفكــر فتحــي إبراهيــم الشــقاقي األمــن العــام لحركــة الجهــاد
اإلســامي ،فــكان انضاممــه إىل صفوفهــا ليلتــزم مــع الشــباب املســلم فيهــا ،ويشــارك يف كافــة الفعاليــات التــي تدعــو
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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لهــا ،فصــار بعدهــا محــط أنظــار القــادة يف الرسايــا القدســية حيــث انضــم للجنــاح العســكري وأصبــح جنديًــا مقاتـ ًـا
ضمــن صفــوف رسايــا القــدس.
يُســجل لشــهيدنا مشــاركته يف الربــاط عــى ثغــور شــال قطــاع غــزة ملنــع أي تســلل وصــد أي توغــل صهيــوين
للمناطــق املحاذيــة للرشيــط الحــدودي مــع شــال قطــاع غــزة ،إضافــة إىل رصــد التحــركات الصهيونيــة عــى الحــدود
الشــالية ،وإطــاق القذائــف وصواريــخ القــدس عــى املغتصبــات الصهيونيــة.
موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم الثالثــاء  30ديســمرب (كانــون األول) 2008م ،خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008صــار
شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى موعــد مــع الشــهادة ينتظــر الرحيــل للحيــاة الخالــدة يف الفــردوس األعــى عــى حــوض
النبــي محمــد  مــع الشــهداء والصديقــن حيــث خــرج الشــهيد الفــارس محمــد ملســاعدة جريانــه يف نقــل اآلالت
واألدوات املتبقيــة مــن القصــف الصهيــوين ألحــد املصانــع وورش الحــدادة يف منطقــة عزبــة عبــد ربــه رشق مخيــم جباليــا
وإذا بطائـرات الغــدر الصهيونيــة (االســتطالع) تغــر عــى الشــاحنة التــي كانــوا يســتقلونها مــا أدى إىل استشــهاد املجاهــد
محمــد باإلضافــة إىل أحــد عــر مواط ًنــا مــن جريانــه الذيــن يســاعدون يف نقــل اآلالت التــي تســتخدم يف مهنــة الحــدادة،
وتزامــن ذلــك مــع اليــوم الثالــث مــن الحــرب.
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الشهيد املجاهد محمود ماجد محمود أبو نحلة
من شهداء الحرب األوىل عىل غزة

طريــق املدرســة محفــوف باملخاطــر يــا صغــري! وشــجرة الزيتــون
املضيئــة فقــدت دفئهــا ،وضياؤهــا سيســتمر لكــن مــن دمــك .ضــع
عنــك عــبء الحقيبــة ووجــع الوطــن وحلــق! هنــاك يف الجنــة حيــث ال
ظلــم ،ال أمل ،ال حــق مســلوب.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1992

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد محم ــود ماج ــد أب ــو نحل ــة يف  4أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 1992م يف مدين ــة رف ــح جن ــوب
قط ــاع غ ــزة لعائل ــة مؤمن ــة ذاق ــت كغريه ــا ظل ــم االحت ــال وضن ــك املعيش ــة امل ــرة بعدم ــا ُه ِّج ــرت م ــن قري ــة يبن ــا
ع ــام 1948م.
تتكــون أرستــه مــن ســبعة أشــقاء أحســنت تنشــئتهم وربتهــم عــى حــب الخــر والوطــن والعطــاء .أنهــى املرحلــة
االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث ،ثــم التحــق بالثانويــة وزف شــهيدً ا قبــل أن ينهيهــا.
صفاته وأخالقه

«ص ــى الفج ــر ،ش ــد حقيبت ــه املدرس ــية ع ــى كتف ــه ،ابتس ــم يل مود ًع ــا وم ــى ه ــذه آخ ــر لحظ ــايت مع ــه ول ــو
كن ــت أعل ــم أنه ــا األخ ــرة لطلب ــت من ــه أن ي ــزرع قبل ــة ع ــى جبين ــي لتنب ــت وردة جوري ــة يف غياب ــه أتحسس ــها،
أس ــقيها ،أش ــم عطره ــا كل ــا ذك ــر اس ــمه» .تصم ــت األم لربه ــة وه ــي تتحس ــس عينه ــا الت ــي خانته ــا وذرف ــت دمع ــة،
ث ــم تق ــول« :متن ــى محم ــود الش ــهادة وناله ــا ،عه ــد حنونً ــا ومحبو ًب ــا م ــن الجمي ــع ومطي ًع ــا يل ولوال ــده وممي ـ ًزا ع ــن
كل أش ــقائه ،ي ــردد ع ــى املس ــجد باس ــتمرار رغ ــم كل م ــا مي ــر ب ــه القط ــاع م ــن ظ ــروف صعب ــة إال أن ــه تف ــوق يف
دراس ــته».
مشواره الجهادي

الــذي يعيــش بفلســطني ويــرى الحواجــز واملســتوطنات التــي يفــوق عددهــا عــدد الشــجر ،يعلــم مــاذا تعنــي كلمــة
وطــن وهــل الشــوق بالحرمــان يقــل؟
حفــظ شــهيدنا املجاهــد محمــود آيــات مــن القــرآن ،وتــردد عــى املســجد بانتظــام مــا ســاعده عــى التنشــئة
الســليمة ،فغــرس فيــه حــب الوطــن واالنتــاء وعشــق املقاومــة ،وانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي ذلــك املــروع
اإلســامي املقــاوم ليصبــح مجاهــدً ا يقاتــل واض ًعــا نصــب عينيــه إحــدى الحســنيني نــر مــن اللــه أو شــهادة نالهــا وهــو
يحمــل حقيبتــه عــى كتفــه ليتــوج شــهيدً ا.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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موعد مع الشهادة

يف أرض كفلســطني يرحــل الشــهداء أفوا ًجــا تشــتاق األرض أن تحتضــن أجســادهم فتفتــح الجنــة ذراعيهــا لتســتقبل
أرواح خــرة أبنــاء فلســطني.

بتاري ــخ  28ديس ــمرب (كان ــون األول) 2008م مل يع ــد س ــقف املدرس ــة مكان ــا آم ًن ــا ،وال س ــاء غ ــزة ملج ــأ للح ــام،
مل يس ــلم حج ــر وال ش ــجر .مل تع ــد الحقيب ــة املدرس ــية مخب ــأ للكت ــب الت ــي كان قدره ــا أن تخب ــئ ب ــن أنس ــجتها دم
حامله ــا أيضً ــا.
يف صبــاح  28ديســمرب (كانــون األول) 2008م _الحــرب األوىل عــى غــزة ( _)2009/2008شــنت الطائـرات الصهيونيــة
رشســا يف عــدوان مل يســبق لــه مثيــل عــى قطــاع غــزة اســتمر ثالثــة وعرشيــن يو ًمــا وأســفر عــن استشــهاد حــوايل
هجو ًمــا ً
 1500مواطــن أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال.
أصيــب الشــهيد املجاهــد محمــود يف اليــوم األول مــن العــدوان الصهيــوين بعدمــا خــرج مــن املدرســة يف طريقــه
للعــودة إىل البيــت .وكان يف حالــة حرجــة للغايــة ،وبقــي يف حالــة مــوت رسيــري ملــدة ثالثــة أيــام ،ثــم تم تحويلــه للعالج
مبــر يف محاولــة إلنقــاذه ،لكــن روحــه الطاهــرة فارقــت جســده هنــاك بتاريــخ  30ديســمرب (كانــون األول) 2008م.
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الشهيد املجاهد محمد إسامعيل عبد أبو دقة
تفتحت عيناه عىل سياج يفصله عن الحقول املحتلة

ليــس ســهالً أن يــرى اإلنســان صبــاح مســاء حقــول وطنــه املغتصبة،
لصوصــا يزرعــون تلــك الحقــول ويحصــدون غاللهــا يف حاميــة
ويــرى
ً
الرصــاص .بشــاعة املشــهد دفعــت فلســطينيني كثرييــن إىل الجهــاد
إلزالتــه بدمائهــم ،فاستشــهدوا مــن أجــل تلــك الغايــة العظيمــة.
الميالد والنشأة

)(2008 - 1991

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد محم ــد إس ــاعيل أب ــو دق ــة يف  22يولي ــو (مت ــوز) 1991م ب ــن أحض ــان أه ــايل بل ــدة بن ــي
س ــهيال الت ــي قدم ــت الكث ــر م ــن أبنائه ــا الش ــهداء ف ــداء للدي ــن والوط ــن ،وش ــهيدنا االب ــن األصغ ــر يف أرسة مكون ــة
م ــن أربع ــة أوالد وأرب ــع بن ــات ،وه ــي األرسة املتدين ــة وامللتزم ــة باألخ ــاق الت ــي تنش ــئ أبناءه ــا ع ــى ح ــب كت ــاب
الل ــه والص ــاة.
درس الشــهيد املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الفــارايب ببنــي ســهيال وانتقــل للمرحلــة اإلعداديــة يف
مدرســة الــرش ،ثــم املرحلــة الثانويــة يف مدرســة خالــد الحســن.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا البــار محمــد شــاب نبيــل وفقيــه ملتــزم دين ًيــا وصاحــب خلــق رفيــع ،عالقتــه طيبــة مــع األصدقــاء والجـران
واألهــل ،مطيــع لوالديــه وحافــظ لكتــاب اللــه عــز وجــل ،ينهــض وقــت األذان إىل املســجد فيــؤذن يف مســجد التقــوى
ببلــدة بنــي ســهيال بصوتــه العــذب الرائــع.
شــهيدنا الفــارس محمــد ريــايض ميــارس ألعابــه الرياضيــة املختلفــة عــى الــدوام ،ال يتعــب وال ميــل منهــا ،يحــب
اللعــب بشــكل جنــوين ،وشــارك يف الفــرق الرياضيــة خــال املراحــل التعليميــة أو يف البلــدة.

مشواره الجهادي

قبــل استشــهاده بعــدة أيــام وخاصــة بعــد أن استشــهاد الشــهيد املجاهــد ضيــاء الحــق أبــو دقــة بعــد رجوعــه مــن
مهمــة بطوليــة عــى الســياج الحــدودي لبلــدة خزاعــة؛ جــاء الشــهيد املجاهــد محمــد ألمــه وســألها :ملــاذا يــا أمــي تبكــن
عــى الشــهيد بعــد رحيلــه رغــم أنــه يفــوز بالجنــة ونعيمهــا ويــرك هــذه الدنيــا الفانيــة؟ فتجيبــه أمــه وتقــول :ألن
الفـراق صعــب يــا بنــي ،فــرد عليهــا :ولكــن األصعــب مــن ذلــك هــو أن نــرك وطننــا يســلب عــى يــد هــذا االحتــال،
درســا ال ينســاه أبــدً ا.
لذلــك يجــب علينــا أن نقــف بوجهــه لــي نعلمــه ً
به ــذه املحادث ــة أخربتن ــا أم الش ــهيد ع ــن مش ــواره الجه ــادي ال ــذي مل تك ــن تعل ــم عن ــه ش ــي ًئا بالنس ــبة النتامئ ــه
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي حي ــث اعتربت ــه مج ــرد أق ــوال تخ ــرج م ــن ف ــم ش ــاب غي ــور ع ــى وطن ــه؛ ألن ــه كت ــوم ورسي
للغاي ــة يف عمل ــه ال يُعلِ ــم أح ــدً ا مب ــا يق ــوم ب ــه حت ــى عائلت ــه بنف ــس البي ــت خو ًف ــا م ــن منع ــه وس ــاع الخون ــة
وعم ــاء الصهاين ــة بذل ــك.
ُعــرف الشــهيد املجاهــد محمــد بأنــه دائــم التفكــر واالنفعــال مــع ســاع استشــهاد شــاب أو فلســطيني مجاهــد،
وصــارت أمنيتــه الشــهادة يف ســبيل اللــه ونالهــا بــكل رشف وعــز وكرامــة.
عمــل شــهيدنا املجاهــد محمــد عــى مســاعدة مجاهــدي رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي
يف حمــل املعــدات وإرســالها إىل األماكــن التــي يريدونهــا باإلضافــة إىل تعليــق اإلعالنــات والبيانــات عــى الحائــط ويف
الطرقــات والكتابــة عــى الجــدران.
موعد مع الشهادة

يف صب ــاح ي ــوم األربع ــاء  31ديس ــمرب (كان ــون األول) 2008م الي ــوم الخام ــس م ــن أي ــام الح ــرب األوىل ع ــى غ ــزة
( )2009/2008اس ــتيقظ الش ــهيد الف ــارس محم ــد أب ــو دق ــة وارت ــدى أجم ــل م ــا عن ــده م ــن املالب ــس وطل ــب م ــن
أخت ــه أن ترت ــب ل ــه لفحت ــه ،وق ــال له ــا إن ــه يش ــعر كأن ــه عري ــس ،فضح ــك الجمي ــع لكلمت ــه ،ث ــم تن ــاول الطع ــام م ــع
والدي ــه بش ــهية قوي ــة ج ــدً ا ع ــى غ ــر املعت ــاد ،وق ــام م ــن مكان ــه وابتس ــم ابتس ــامة يف وجه ــه أم ــه ،وألق ــى تحيت ــه
املعت ــادة عليه ــا عن ــد الخ ــروج م ــن املن ــزل ،ويف أثن ــاء طريق ــه وج ــد مجموع ــة م ــن األطف ــال ولع ــب معه ــم لبع ــض
الوق ــت ،ث ــم توج ــه إىل بي ــت صديق ــه.
وصــل إىل بيــت صديقــه الشــهيد املجاهــد نافــذ أبــو ســبت وحمــل معــه املعــدات القتاليــة لرسايــا القــدس عــى
عربــة يجرهــا حــار لــي يتــم نقلهــا إىل مــكان ينتظرهــا فيــه املجاهــدون ،ويف طريقهــا متكنــت إحــدى طائ ـرات
االســتطالع الصهيونيــة مــن تحديــد مكانهــا فأطلقــت طائـرات االحتــال عليهــا صارو ًخــا مــزق جســديهام وحولهــا إىل
أشــاء؛ لريتقيــا إىل العــا شــهداء مقبلــن غــر مدبريــن بــإذن اللــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد إبراهيم مصطفى فريج سعيد
اندفع للعمل العسكري دون تردد

شــجاعته أخرجتــه يف منتصــف الليــل ليجــود بروحــه دفا ًعــا عــن
حــي الزيتــون أمــام غطرســة العــدو الصهيــوين .بــن أنيــاب الليــل
الحالــك خــرج شــهيدنا الفــارس إبراهيــم تــاركًا خل ًفــا ابنتــه يف بطــن
أمهــا مســتود ًعا والديــه ليتصــدى للعــدو الصهيــوين يف الحــرب األوىل
عــى غــزة ( )2009/2008ليــرب عــدو اللــه يف ســاحات الوغــى.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1991

ولــد الشــهيد املجاهــد إبراهيــم مصطفــى ســعيد (أبــو مصطفــى) يف مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة يف 27
مــارس (آذار) 1991م يف أرسة تعلــم أبناءهــا تقــوى اللــه وطاعتــه وحســن عبادتــه .لــه مــن األخــوات أربــع ،انتقلــت
أرستــه للعيــش يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة حــي الشــهداء األب ـرار ،وتعــود أصــول عائلتــه إىل مدينــة «بــر الســبع»
املحتلــة منــذ العــام 1948م.
ترعــرع يف مخيــم ديــر البلــح وســط القطــاع عــى يــد والــده فهــو بكــره ووحيــده .تعلــم يف مــدارس األونــروا
لالجئــن الفلســطينيني .ولضيــق الحــال والوضــع االقتصــادي قــرر تــرك الدراســة للتفــرغ ملســاعدة والــده يف مشــاق
الحيــاة وصعابهــا .فامتهــن العمــل يف البنــاء ،لخدمــة األرسة واملنــزل؛ ألن عائلــة الشــهيد املجاهــد إبراهيــم متوســطة
الدخــل حــال الالجئــن الفلســطينيني يف مخيــات قطــاع غــزة.

صفاته وأخالقه

مل تكــن الصفــات الحميــدة والخلــق القويــم والشــجاعة النــادرة والقلــب الصلــب وحــب اللــه واالقتــداء برســوله
صفــات الشــهيد املجاهــد إبراهيــم بــل حالــه الــذي ميــي بــه يف النــاس .تشــهد أرضيــة مســجد عــي بــن أيب طالــب بحــي
الزيتــون عــى خطــوات الخــر التــي تحــى بهــا الشــهيد يف جمــع التربعــات للنــاس والتمســك بصــاة الفجــر يف جــوف
الليــل والــرد القــارص.
أحــب الجهــاد وتطــوع يف خدمــة ديــن اللــه والجهــاد يف ســبيله منــذ أن أبــر معــامل الحيــاة .ســار بقــرآن اللــه يف
األرض حيــث تســابق مــع إخوانــه يف حركــة الجهــاد االســامي يف حــي الزيتــون عــى حفــظ كتــاب اللــه واألحاديــث
النبويــة وأشــد مــا تأثــر بــه هــو آيــات القتــال يف القــرآن وأحاديــث الجهــاد.
يقــول والــده« :كل فجــر ينبــه جميــع مــن يف املنــزل لصــاة الفجــر .يذهــب إىل املســجد ويعــود مــع ســاعات الصبــاح.
ونســأله مــاذا كنــت تفعــل؟ يقــول نتعبــد ونعــد العــدة لــرب أعــداء للــه ،وكثـرًا مــا قــام مبســاعدة النــاس عــى أطـراف
الطريــق يف حمــل أغراضهم».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وأضــاف والــده الــذي بــدا صابـ ًرا محتسـ ًبا« :مل تفــارق االبتســامة وجــه ابنــي إبراهيــم يف كل وقــت .رشف عظيــم أن
تقــدم ابنــك شــهيدً ا فــداء للــه .هــو الرابــح ونحــن الذيــن ننتظــر .أســال اللــه أن يرحمــه ويغفــر لــه كل الذنــوب وأن
يقبلــه شــهيدا».
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وتــرىب عــى طاعــة اللــه يف حلقــات
القــرآن الكريــم ،ثــم انخــرط يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة الجهــاد ليبــدأ مرحلــة الدفــاع عــن
وطنــه وأرضــه ودينــه فشــارك إخوانــه يف الربــاط لحراســة الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة كــا شــاركهم أيضً ــا يف التصــدي
للتوغــات الصهيونيــة املتكــررة عــى مناطــق قطــاع غــزة.
شُ ــهد لشــهيدنا الفــارس إبراهيــم أنــه أســد مغــوار عنيــد ال يهمــه إال كلمــة اللــه ونــرة دينــه ،بــل يقطــع مســافات
طويلــة تلبيــة لنــداء اللــه إذ يُذكــر أنــه ذهــب إىل حــي الشــجاعية يف العــام 2008م ليتصــدى لتوغــل القــوات الصهيونيــة.
ُيذكــر أن شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم أصيــب يف قدمــه ،ولكــن هــذا مل يثنــه عــن إكــال واجــب الجهــاد يف ســبيل
ومهندســا يشــار لــه بالبنــان يف تجهيــز
اللــه عــز وجــل ليصبــح بعدهــا عضــو بــارزًا يف وحــدة التصنيــع التابعــة للرسايــا
ً
العبــوات الناســفة حتــى إن أط ـراف يــده أصيبــت ببعــض الحــروق لكــرة اســتخدام املــواد املتفجــرة.
ُيســجل لشــهيدنا الفــارس إبراهيــم أيضً ــا مســاندته إلخوانــه يف الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس يف قصــف األرايض
املحتلــة املجــاورة لقطــاع غــزة.
موعده مع الشهادة

صبــاح يــوم الســبت  3ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008تأهــب
شــهيدنا املجاهــد اســتعدا ًدا للشــهادة حــن اســتيقظ ،وبــدأ يقبــل أمــه وأبــاه وأخواتــه عــى غــر العــادة فســألته والدتــه:
«مــا بــك يــا بنــي؟» .فأجابهــا« :ال يشء يــا أمــاه أردت أن أطمــن عليكــم».
دارت معركــة رشســة بــن املؤمنــن أبنــاء رسايــا القــدس والعــدو الصهيــوين الــذي أمعــن يف القتــل خــال تلــك الحــرب
الــروس ،فتصــدى لــه مجاهــدو الرسايــا بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة ،وتوجــه شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم إىل أحــد أماكــن
تربيــض الصواريــخ بحــي الزيتــون ،فكشــفته إحــدى طائـرات االســتطالع التــي مل تغــادر ســاء القطــاع ،وأطلقــت عليــه
صارو ًخــا أصابــه بشــكل مبــارش ففاضــت روحــه إىل ربــه مقبـ ًـا ،طال ًبــا للشــهادة مجاهــدً ا.

216

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد راجح ناهض راجح زيادة
فارس فذ بحث عن اآلخرة وذهب اليها شهيدً ا

مجاهــدون همهــم نيــل رضــا اللــه والحصــول عــى رشف الشــهادة
والوصــول إىل الجنــة ،حملــوا بنادقهــم دون كلــل أو ملــل ليســابقوا
الريــح يف طريــق الجهــاد واملقاومــة ،هــم الذيــن ســطروا بدمائهــم
الطاهــرة تاريخنــا ورســموا لنــا طريــق املجــد والعــز واإلبــاء ،وأعلنــوا
أن الظــام مهــا خيــم وطــال االنتظــار البــد أن يبــزغ النهــار ،نهــار
الحــق والقــوة والحريــة الــذي دفــع مــن أجلــه شــهداؤنا أعامرهــم
وحملــوا أرواحهــم وبذلــوا الغــايل والنفيــس.

)(2009 - 1991

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد راجــح ناهــض زيــادة يف مخيــم جباليــا بتاريــخ  1أكتوبــر (ترشيــن األول) 1991م ،ألرسة
بســيطة تعــود أصولهــا إىل قريــة «سمســم» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عــام 1948م ليســتقر بهــا املقــام يف مخيــم جباليــا،
ولتعيــش كــا اآلالف مــن األرس الفلســطينيني حيــاة ملؤهــا األمل واملعانــاة لغربتهــا عــن موطنهــا األصــي يف ظــل األوضــاع
الصعبــة التــي يعيشــها لالجئــون الفلســطينيون.
نشــأ الشــهيد املجاهــد راجــح وســط عائلــة بســيطة ومحافظــة تتخــذ اإلســام دي ًنــا ورشيعــة حيــاة ،حاملــة الهــم
الفلســطيني بــن أضلعهــا وثــواين عمرهــا ،ويعتــر شــهيدنا الفــارس راجــح االبــن الرابــع لوالــده يف ترتيبــه لألبنــاء ،ولــه
خمســة إخــوة وســت أخــوات .درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،وأكمــل تعليمــه
ليتخــرج بدبلــوم ســباكة حيــث حصــل عــى املرتبــة األوىل ،وكوفــئ بعقــد وظيفــي إال أن استشــهاده حــال دون ذلــك.
صفاته وأخالقه

الشــهيد املجاهــد راجــح حســن الهيئــة وبهــي الطلــة ،طويــل القامــة وعريــض املنكبــن ،يتمتــع باألخــاق اإلســامية
الحميــدة ،وعــرف مطي ًعــا وبــا ًرا بوالديــه ،محبوبًــا بــن إخوتــه وأصدقائــه ح ًبــا شــديدً ا لحســن معاملتــه معهــم.
ُعهــد كرميًــا جــوا ًدا ال يبخــل عــى أحــد ،وتذكــر شــقيقته موق ًفــا فتقــول« :يل صديقــة فقــرة جــدً ا حــرص راجــح عــى
تخصيــص مبلــغ مــن املــال ملســاعدة عائلتهــا» .تجــى شــجا ًعا يحــب عمــل الخــر وخدمــة ومســاعدة جريانــه.
يشــار إىل أن لــه جــا ًرا مقعــدً ا عــى كــريس متحــرك ودعــه بدمعــات العيــون وتجــرع م ـرارة الف ـراق وذلــك ملرافقــة
شــهيدنا املقــدام راجــح لــه أثنــاء خروجــه وتلبيــة احتياجاتــه اليوميــة.
واظــب شــهيدنا املجاهــد راجــح عــى صــاة الجامعــة وخاصــة صــاة الفجــر وأكــر مــن قـراءة القــرآن والجلــوس يف
حلقــات العلــم واالســتفادة منهــا ،كــا حــرص عــى وصــل رحمــه و ُعــرف أيضً ــا ببشاشــة الوجــه وحســن الســرة وصفــاء
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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القلــب .مجاهــد عشــق الشــهادة ومتناهــا دو ًمــا .تقــول جدتــه التــي اشــتاقت للقائــه« :قبــل يومــن مــن استشــهاده أخــذ
ميازحنــي ويقبلنــي ويقــول يل« :أنــا ســأنفعك يف اآلخــرة وسأشــفع لـــ  73واحــدً ا مــن عائلــة زيــادة».
شــارك شــهيدنا املجاهــد راجــح يف العديــد مــن النشــاطات االجتامعيــة والدعويــة مــن زيــارة أرس الشــهداء واألرسى
والفق ـراء وتقديــم واجــب الع ـزاء للشــهداء .تقــول والدتــه« :كث ـرًا مــا جــاء للبيــت محمـ ًـا بزجاجــات املــاء الفارغــة
ويقــول يل املئيهــا باملــاء كلــه بأجــره وثوابــه».
مشواره الجهادي

رأى فارســنا الشــهيد راجــح الظلــم الواقــع عــى أهلــه وأمتــه وشــعبه وأىب إال أن يكــون حص ًنــا مــن حصــون األمــة،
يدافــع عــن رشفهــا ومقدســاتها وجــز ًءا مــن جيــش يحــرر األرض ويحمــي العــرض ،فــأرص عــى االلتحــاق برسايــا القــدس
بعــد مشــوار يف صفــوف الحركــة ،فبــدا ذا همــة تناطــح الســحاب وجند ًيــا متحف ـ ًزا دو ًمــا للقــاء أعــداء اللــه والنيــل
منهــم .عمــل يف صفــوف املرابطــن كاألســد مــن رصــد ومتابعــة لتحــركات قــوات االحتــال الصهيــوين .وتلقــى العديــد مــن
التدريبــات العســكرية حيــث أتقــن فنــون القتــال وحــاز عــى املرتبــة الثانيــة يف القنــص رغم فقــده للبرص بإحــدى عينيه.
يُســجل لشــهيدنا الفــارس راجــح مشــاركته يف العديــد مــن املهامت العســكرية منهــا التصــدي للعديد مــن االجتياحات
والتوغــات الصهيونيــة لشــال قطــاع غــزة بــكل مــا لديــه مــن قــوة .كــا ســاعد يف نقــل وتوصيــل الســاح للمجاهديــن.
هيــأ نفســه للشــهادة وأعدهــا لعمليــة استشــهادية وأوىص زوج شــقيقته بتوزيــع الحلــوى عنــد ســاع خرب استشــهاده.
دروســا قاســية مــن بينهــم الشــهيد املجاهد أســامة زقوت
رافــق شــهيدنا املقــاوم راجــح الشــهداء الذيــن لقنــوا اليهود ً
الــذي استشــهد محـ ً
ـاول تنفيــذ عمليــة استشــهادية مبســتوطنة كيســوفيم ،والشــهيد املجاهــد فايــز الفــري وغريهــم.

موعد مع الشهادة

مســاء الســبت  3ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م اليــوم الثامــن مــن الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008طلبــت
والــدة شــهيدنا املجاهــد راجــح منــه أن ميــأ ملبــة الــكاز نظـ ًرا النقطــاع التيــار الكهربــايئ وملــا انتهــى مــن ملئهــا توجــه
مرس ًعــا وتوضــأ وخــرج ألداء صــاة املغــرب يف مســجد الشــهيد إبراهيــم املقادمــة مبخيــم جباليــا حيــث الزم إخوتــه يف
الصفــوف لتكــون آخــر تكبــرة لــه بــن يــدي ربــه يناجيه حيــث اصطفــاه تعاىل إىل جــواره مــع كوكبة مــن الشــهداء الذين
اســتهدفتهم طائ ـرات العــدو الصهيــوين داخــل املســجد ليســجل التاريــخ جرميــة ويضيفهــا للســجل األســود الصهيــوين.

وحســب شــهود العيــان أن هنــاك أكــر مــن  200مصــل تواجــدوا يف املســجد قبيــل االســتهداف الــذي حصــد قرابــة
 16شــهيدً ا و 20جري ًحــا .هــب أهــايل مخيــم جباليــا لتشــييع جثــان الشــهيد الطاهــر راجــح مــع كوكبــة مــن الشــهداء،
حيــث صلــوا عليــه يف مســجد القســام وانطلــق املشــيعون رافعــن جثامنــه الــذي لــف برايــة الجهــاد اإلســامي عــى
األكتــاف إىل مثــواه األخــر يف مقــرة بيــت الهيــا .دأب الصادقــن أن يصدقهــم اللــه ملكانتهــم الســامية عنــد ربهــم،
ففــي ذات ليلــة مباركــة رأى أحــد الجـران شــهيدنا املقــاوم راجــح يف منامــه بعــد استشــهاده يخــره أنــه مل ميــت وأنــه
حــي يــرزق .قــم يــا راجــح وانبعــث فينــا مــن جديــد لتســقي أحفــاد القــردة والخنازيــر بســيف الرسايــا كئــوس املنايــا!
قــم أيهــا الفــارس لتثبــت للجميــع أن الشــهداء ال ميوتــون ،بــل يعــودون انفجــا ًرا ولهي ًبــا يحــرق األعــداء!
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الشهيد املجاهد مهند إبراهيم عطا الطناين
جاهد مبداد قلمه ودم جسده

شــهيدٌ كتــب بقلمــه أروع حــروف يف وصــف الشــهادة والشــهداء،
وصنــع مــن كلامتــه عهــدً ا شــهد عليــه كل مــن قرأهــا .عشــق فكــر
الشــقاقي ،وحبــس الدمــوع عــى أخيــه الشــهيد محمــد الــذي ودعــه
قبــل ســنوات لــرد الصــاع صاعــن بانتامئــه للجهــاد اإلســامي ورسايــا
القــدس املظفــرة .رحــل شــهيدنا املقــدام مهنــد شــاهدً ا عــى مجــزرة ال
يتخيــل بشــاعتها ســوى الفلســطينيني.

)(2009 - 1988

الميالد والنشأة

بــن أزقــة مخيــم جباليــا ولــد مجاهــد لرسايــا القــدس هــو الشــهيد املجاهــد مهنــد إبراهيــم الطنــاين (أبــو إســام)
يف  23أبريــل (نيســان) 1988م ألرسة بســيطة َه َّجرهــا االحتــال الصهيــوين الغاصــب مــن بلدتهــا األصليــة «هربيــا» يف
1948م كغريهــا مــن العوائــل الفلســطينية املكلومــة والصابــرة ،تتكــون مــن خمســة إخــوة وثــاث أخــوات كان اإلســام
العظيــم كســاءهم ،وفلســطني حــارضة بــن حــكاوي اآلبــاء ليعــرف الصغــار أن فلســطني ال بــد أن تعــود بدمائهــم.
ترعــرع شــهيدنا املجاهــد أبــو إســام بــن أزقــة وشــوارع مخيــم جباليــا ليبــدأ دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف
مدرســة الفاخــورة انتقــل بعدهــا لدراســة الثانويــة يف معهــد األزهــر ،لكنــه مل يكمــل دراســة املعهــد وانتقــل إىل مدرســة
أبــو عبيــدة ابــن الج ـراح يف بيــت الهيــا ليكمــل املرحلــة الثانويــة ،ثــم التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة شــال غــزة
ليتــوىل إمــارة الجامعــة يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
صفاته وأخالقه

ُع ِهــد شــهيدنا املجاهــد أبــو إســام بابتســامة مل تفــارق محيــاه حيــث شــهد لــه كل مــن عرفــه بحســن الخلــق واألدب
الجــم ،وبطمــوح يشــهد لــه الكثــر مــن أصحابــه .بــرع يف التصميــات الجهاديــة واشــتهر يف آخــر تصميامتــه باســم
رضغــام الرسايــا.
بــرع يف الخــط يكتــب للشــهداء عــى الجــدران .وعرفــه الجميــع مثـ ً
ـال للشــاب املؤمــن الصبــور الخلــوق امللتــزم
بالصلــوات داخــل مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام يف مــروع بيــت الهيــا.
مشواره الجهادي

يف بدايــات انتفاضــة األقــى اندفــع شــهيدنا املقــدام مهنــد للمواجهــة مــع قــوات االحتــال كغــره مــن آالف الشــبان
الفلســطينيني الثائريــن حيــث شــهدته مناطــق التــاس يف معــر بيــت حانــون (إيــرز) وهــو يرشــق جنــود االحتــال
بحجارتــه املباركــة .وقــد استشــهد أخــوه يف تلــك املنطقــة أمــام عينيــه .ومــا هــي إال أشــهر قالئــل حتــى التحــق شــهيدنا
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الفــارس مهنــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني حيــث التــزم بالصلــوات الخمــس وحلقــات الذكــر واألرس
الدعويــة ،وشــارك يف العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات الحركيــة ،ثــم التحــق بصفــوف رسايا القــدس الجناح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون أحــد جنودهــا امليامــن ،وتــدرج يف العمــل العســكري حتــى أصبــح مسـ ً
ـئول ملجموعــة يف
الرسايــا ،وأمـرا للرابطــة اإلســامية يف جامعتــه وذلــك لنشــاطه وعملــه الــدؤوب.
شــارك شــهيدنا الفــارس مهنــد يف الربــاط عــى الثغــور يف املناطــق الحدوديــة ومحيــط أب ـراج الشــيخ زايــد يحــرس
حــدود القطــاع الحبيــب وكلــه أمــل يف أن يلقــى ربــه شــهيدً ا مقبـ ًـا غــر مدبــر.
موعد مع الشهادة

يــوم الســبت  3ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م يف األســبوع األول للحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008التــي ســاها
العــدو املجــرم بـــ «الرصــاص املصبــوب» خــرج الشــهيد املقــدام مهنــد ألداء صــاة املغــرب مبســجد الشــهيد إبراهيــم
املقادمــة املجــاور ملنزلــه حيــث صــى املغــرب وخــرج كغــره مــن املصلــن ليتفاجــأ الــكل بصواريــخ الحقــد الصهيــوين
منطلقــة مــن طائ ـرات االســتطالع مســتهدفة مدخــل املســجد يف مشــهد مــروع تقشــعر لــه القلــوب لتصــل حصيلــة
املجــزرة إىل ســتة عــر شــهيدً ا مــن بينهــم شــهيدنا املجاهــد مهنــد الطنــاين ،والشــهيد املجاهــد راجــح زيــادة مــن أبنــاء
الجهــاد اإلســامي.
الجديــر بالذكــر أن الشــهيد املقــدام مهنــد كتــب العديــد مــن القصائــد والخواطــر الشــعرية ،وأرشف عــى العديــد
مــن منتديــات حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس عــى االنرتنــت .ولــه عــدة قصائــد أهمهــا
وأجملهــا قصيــدة «غــزة تحــت الحصــار» ،و قصيــدة بعنــوان «التكــر» تصــور الشــهداء للشــهيد القائــد حســن شــقورة،
وقصيــدة «مهــا تفعــل يــا محتــل ســأبقى جهاديــا» وقصيــدة «شــوق الحيــاة» ،وقصيــدة «نــزف الدمــوع» ،وقصيــدة
بعنــوان «هــوى النفــوس» باإلضافــة إىل العديــد مــن الخواطــر منهــا خاطــرة «دوم واللــه دوم» ،وخاطــرة «ســائرين يف
ظلمــة هاملشــوار» ،خاطــرة بعنــوان «يــا صقــر الصقــور».
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الشهيد املجاهد يوسف عثامن مصطفى أبو حسنني
عمل بصمت ابتغاء مرضاة ربه عز وجل

مــا أروعهــم أولئــك الذيــن يعملــون بصمــت ،يختفــون عــن أنظــار
الشــهرة والريــاء ،لكنهــم يتزاحمــون مــع الصادقــن لحجــز مقعــد يف
الجنــة ،يودعــون أزواجهــم وصغارهــم كل مســاء ،يعلمــون بداخلهــم
أن الشــهادة ال تبتعــد عنهــم إال القليــل فتســتعد األرواح املطمئنــة
لفــداء فلســطني والقضيــة .يوســف_ وكأن االســم قــد أخــذ مــن صاحبــه
األول حــروف الصــر والتضحيــة فتعطــر بــه_ حتــى كان ذاك االســم
الــذي زف بــه للجنــة.

)(2009 - 1972

الميالد والنشأة

يف ليلــة مــن ليــايل املعانــاة التــي يعيشــها الوطــن املكلــوم بــن أزقــة أحــد مخيــات رفــح جنــوب قطــاع غــزة ولــد
الشــهيد املجاهــد يوســف عثــان أبــو حســنني (أبــو املجــد)  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1972م لعائلــة ترشبــت معانــاة
وطــن بأكملــه بعــد أن ه ّجــرت مــن بلــدة «يبنــا» لتســتقر يف مدينــة رفــح.
ع ــى الرغ ــم م ــن صعوب ــة الظ ــروف املحيط ــة ب ــه إال أن ــه متك ــن م ــن إك ــال دراس ــته االبتدائي ــة واإلعدادي ــة
مبـــدارس وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــن ،ومـــن ثـــم الحصـــول عـــى شـــهادة الثانويـــة العامـــة فأكمـــل دراســـته
الجامعيـــة وحصـــل عـــى «دبلـــوم صناعـــة» ،ثـــم تـــزوج ورزق ثـــاث زهـــرات وقمريـــن آخرهـــا أحمـــد الـــذي مل
يتج ــاوز الع ــام ح ــن استش ــهاد وال ــده.
صفاته وأخالقه

حينــا ســألنا عــن صفاتــه تبســمت زوجتــه وكأن شــهيدنا الفــارس يوســف مل يكــن يشــبه أحــدً ا غــره .تقــول« :عرفتــه
حريصــا عــى أداء فروضــه باملســجد كــا أنــه شــديد الغــرة عــى أهــل بيتــه مميــز يف ضبــط أفـراد
طيــب القلــب ملتز ًمــا ً
عائلتــه والحفــاظ عليهــم ،محبــوب مــن قبــل الجميــع».
تتابــع الزوجــة الصابــرة حديثهــا« :اعتــاد أن يــدرس طلبــة املخيــم باملجــان ،وال تغفــو عينــاه قبــل أن يقــرأ األذكار
املســائية وأذكار النــوم ليحفظــه والعائلــة».
مشواره الجهادي

مل يكــن الشــهيد املجاهــد يوســف مختل ًفــا بوطنيتــه عــن أهــل فلســطني كافــة فكانــت حلقــات الذكــر واالنتفاضــة
األوىل تشــكل توجهــه الســيايس والعســكري والوطنــي فأخــذ يقــذف بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة الجيبــات العســكرية
برفقــة أطفــال املخيــم الذيــن ولــدوا معــه كبــارا قبــل أوانهــم .ويف كل مــرة يعــود بعــد مطالبــات والدتــه باالبتعــاد عــن
أماكــن التــاس مــع االحتــال ،لكنــه يغافــل العائلــة ويعــود لطريقــه مــن جديــد.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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أثنــاء دراســته الجامعيــة بــدأ نشــاطه الطــايب يــزداد مــن خــال توزيــع املنشــورات حتــى انتهــى مــن دراســته وأكمــل
طريقــه يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث أكــدت زوجتــه أنــه اعتــاد الخــروج للربــاط.
ويف أغلــب األحيــان مل تكــن تعلــم طريقــه ،لكــن بعدمــا استشــهد أخربهــا رفــاق الشــهيد بأنــه أحــد الفاعلــن بوحــدة
التصنيــع التابعــة لرسايــا القــدس حينهــا أدركــت أن زوجهــا عمــل بصمــت تــاركًا األمــر إرضــاء للــه عــز وجــل.
موعد مع الشهادة

جرائــم االحتــال بحــق شــعبنا مل تنتــه ،إنهــا رضيبــة الصمــود واملقاومــة .أدرك شــهيدنا املقــاوم يوســف الواجــب
اإلنســاين جيــدً ا حــن طلبــت منــه إحــدى شــقيقاته املريضــة ليحــر لهــا أحــد املمرضــن مــن معــارف زوجتــه عــى الرغــم
مــن الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008التــي اشــتعلت فيهــا غــزة كتلــة مــن لهــب بفعــل الصواريــخ التــي أطلقتهــا
الطائ ـرات الحربيــة الصهيونيــة عليهــا إال أنــه مل يتــوان يف تلبيــة طلبهــا واتصــل عــى املمــرض وأخــره مبنــزل شــقيقته
وقــال لــه بأنــه ســوف يلحــق بــه وأخــذ يقبــل أوالده ويودعهــم وكأنــه يشــعر بأنــه لــن يعــود ويقــول لهــم ســامحوين
يــا أوالدي ،ودعــا ربــه وهــو يصــي املغــرب بــأن ينــال الشــهادة ،وعــى دراجتــه البســيطة ســار يف الطريــق القريــب
مــن الرشيــط الحــدودي إال أن الصواريــخ التــي تدافعــت أســقطت توازنــه لتكتــب لــه الشــهادة التــي متناهــا يف  3ينايــر
(كانــون الثــاين) 2009م لريتقــي إىل الحــور شــهيدً ا.
عــن لحظاتــه األخــرة تقــول زوجتــه أم املجــد إنــه اعتــاد عــى وضــع الحنــاء عــى شــعره بشــكل شــهري ،لكنــه قبــل
استشــهاده بأيــام رفــض ذلــك وأخربهــا بأنــه رأى باملنــام منزلــه بالجنــة.
أبــو املجــد صــدق اللــه فصدقــه بالجنــة وصدقتــه الرؤيــا حتــى فــاز مبــا رأى ومتنــى وكأن أســمى أمانيــه لقــاء اللــه
عزوجــل مــدركًا أنــه الفــوز العظيــم.
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الشهيد املجاهد عالء الدين يحيى محمد زقوت
عىل درب الشهداء مييض العظامء

مــا أعظــم ذلــك الــدم الــذي يفــوح عطــ ًرا وأريجــا لــروي
ثــرى فلســطني املغتصبــة بفعــل االحتــال املجــرم الــذي مل يــرك ال
را! مــا أعظــم تلــك النفــوس الصادقــة التــي علــت يف
حج ـ ًرا وال ب ـ ً
عنــان الســاء بعــد أن ســجلت تاري ًخــا مرش ًفــا يف مياديــن الجهــاد
وســاحات الوغــى! مــا أعظــم تلــك القلــوب التــي فــازت يف االختبــار
الصعــب وتركــت الدنيــا املزدحمــة بالفــن واملغريــات! مــا أعظــم
)(2009 - 1978
تلــك الســواعد التــي قصفــت «بــر الســبع» و»أســدود» و»عســقالن»
و»أوفكيــم» و»كريــات جــات» و»كريــات مالخــي» ،وأوجعــت املحتــل الصهيــوين املجــرم ،وجعلتــه يــرخ باك ًيــا! مــا
أعظمكــم يــا رجــال رسايــا القــدس وأنتــم تتقدمــون يف ميــدان الثبــات والحــق! تتصــدون بصدوركــم العاريــة لن ـران
الط ـران تقاتلــون وتقتلــون.
الميالد والنشأة

م ــع ب ــزوغ فج ــر ي ــوم  5م ــارس (آذار) 1978م كان ــت عائل ــة زق ــوت الت ــي تع ــود أصوله ــا إىل مدين ــة «عس ــقالن»
املحتل ــة من ــذ ع ــام النكب ــة ع ــى موع ــد م ــع مي ــاد ف ــارس جدي ــد م ــن فرس ــانها املجاهدي ــن الذي ــن رووا بدمائه ــم
الزكي ــة ث ــرى فلس ــطني اإلرساء واملع ـراج يف س ــبيل إحق ــاق الح ــق وإبط ــال الباط ــل .إن ــه الف ــارس العني ــد ع ــاء الدي ــن
يحي ــى زق ــوت (أب ــو يحي ــى) ال ــذي من ــا وترع ــرع يف مخي ــم جبالي ــا الث ــورة لالجئ ــن _ذاك املخي ــم ال ــذي ال زال ش ــاهدً ا
ح ًي ــا ع ــى جرائ ــم االحت ــال الصهي ــوين بح ــق الفلس ــطينيني من ــذ عــرات الس ــنني _ قب ــل أن ينتق ــل بصحب ــة أرست ــه
للعي ــش يف م ــروع بي ــت الهي ــا.
ينتمــي شــهيدنا املجاهــد عــاء الديــن إىل أرسة مجاهــدة عرفــت واجبهــا تجــاه دينهــا وقضيــة شــعبها ،فلــم تبخــل يف
يــوم مــن األيــام بدفــع رضيبــة االنتــاء لفلســطني ولإلســام العظيــم .وتتكــون أرسة شــهيدنا باإلضافــة إىل والديــه مــن
اثنــي عــر فــر ًدا هــو تاســعهم .والشــهيد املجاهــد عــاء الديــن تــزوج يف العــام 1999م ،ولــه طفلتــان هــا :أســاء
وإميــان كــا أن زوجــه املصــون كانــت حامــا ًوقــت استشــهاده وقــد وضعــت طفـ ًـا كانــت تتمنــى أن يــرى والــده.
تلقــى شــهيدنا الفــارس أبــو يحيــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس مخيــم جباليــا ليلتحــق بعدهــا بالتجــارة
حيــث افتتــح بقالــة لبيــع املــواد التموينيــة يف مــروع بيــت الهيــا إىل جانــب مامرســة هوايتــه يف تجــارة الطيــور النــادرة
والجميلــة قبــل أن يلتحــق بصفــوف قــوات األمــن الفلســطيني يف العــام 2005م.
صفاته وأخالقه

لــن نتكلــم كثـ ًرا عــن صفــات شــهيدنا املجاهــد أبــو يحيــى؛ فــكل مــن عرفــه عــن قــرب شــهد لــه بدماثــة أخالقــه،
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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وتواضعــه ،وهدوئــه والتزامــه بتعاليــم اإلســام العظيــم ،وشــهد لــه مســجد القســام مبــروع بيــت الهيــا التزامــه بالصالة
فيــه وتــاوة القــرآن وحضــور الجلســات الدعويــة.
مشواره الجهادي

ً
أجيــال
اعتــداءات االحتــال الصهيــوين عــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني أمثــرت _ بعكــس توقعــات املعتديــن_
متعاقبــة مــن املجاهديــن الذيــن يتســابقون يف ســاح الوغــى لــرد كيــد الظاملــن ،فــكان شــهيدنا املجاهــد أبــو يحيــى أحــد
الذيــن اتقــدت يف صدروهــم ثــورة ال تنتهــي تجــاه املحتلــن ومــع انطــاق فعاليــات انتفاضــة األقــى املباركــة يف ســبتمرب
(أيلــول) 2000م قــرر شــهدينا االلتحــاق بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،وذلــك بعــد أن تعــرف عــى فكرهــا عــر
إخوانــه يف الحركــة .وانخــرط منــذ شــهوره األوىل يف الحركــة املجاهــدة يف صفــوف إخوانــه يف رسايــا القــدس الجنــاح
املســلح للحركــة لــرد الضيــم عــن أبنــاء شــعبه واالنتصــار لعقيدتــه ودينــه.
وعمــل مــع الشــهيد املهنــدس القائــد محمــود الزطمــة (أبــو الحســن) أحــد أبــرز مهنــديس وقــادة الجنــاح املســلح
للحركــة ليواصــل جهــاده الح ًقــا مــع عــدد مــن قــادة الرسايــا عقــب استشــهاد القائــد أبــو الحســن ،فــكان منهــم الشــهداء
القــادة مقلــد حميــد ،شــادي مهنــا ،ومحمــود جــودة وغريهــم مــن الشــهداء امليامــن الذيــن شــهدت لهــم ســاحات
البطولــة والفــداء عــى طــول القطــاع الصامــد وعرضــه.
وخــال ســنوات جهــاده املمتــدة منــذ 2000م شــارك شــهيدنا املجاهــد عــاء الديــن يف العديــد مــن العمليــات
الجهاديــة والبطوليــة ضــد العــدو الصهيــوين الســيام عمليــات القنــص وإطــاق الصواريــخ والتصــدي لالجتياحــات
الصهيونيــة ،فلــم يتخلــف ولــو ملــرة واحــدة عــن املشــاركة يف واجبــه الجهــادي األمــر الــذي جعلــه عرضــة ملحاولــة
اغتيــال عــى يــد القــوات الصهيونيــة ثــاث مـرات وذلــك يف بلــدة بيــت الهيــا التــي يعــد مســؤول الوحــدة الصاروخيــة
لرسايــا القــدس فيهــا.
موعد مع الشهادة

ش ــخصية جهادي ــة مث ــل ش ــخصية ش ــهيدنا املق ــدام أب ــو يحي ــى م ــا كان له ــا أن تقاب ــل ربه ــا إال يف س ــاحات الجه ــاد
واملقاوم ــة مقبل ــة غ ــر مدب ــرة ،وه ــو م ــا كان بفض ــل الل ــه وم ّنت ــه؛ فف ــي  4يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 2009م ،ويف خض ــم
الح ــرب األوىل ع ــى قط ــاع غ ــزة ( )2009/2008كان ش ــهيدنا املجاه ــد أب ــو يحي ــى يق ــوم بواجب ــه الدين ــي والجه ــادي
واألخالق ــي تج ــاه أبن ــاء ش ــعبه حي ــث كان ي ــرد كي ــد املعتدي ــن عنه ــم ليش ــفي الل ــه بعمل ــه ص ــدور ق ــوم مؤمن ــن.
وبينـــا هـــو عائـــد مـــن مهمـــة إطـــاق صواريـــخ عـــى املغتصبـــات املتاخمـــة للحـــدود مـــع قطاعنـــا الصامـــد إذا
بطائ ـرات االحت ــال تالحق ــه وترص ــد تحركات ــه بالق ــرب م ــن مس ــجد مصع ــب ب ــن عم ــر يف بل ــدة بي ــت الهي ــا لتطل ــق
صارو ًخ ــا باتجاه ــه لريتق ــي إىل الع ــا ش ــهيدً ا ه ــو ورفيق ــه املجاه ــد يف رساي ــا الق ــدس محم ــد حس ــن الباب ــا ( 32عا ًم ــا)
باإلضاف ــة إىل الش ــهيد املجاه ــد محم ــد خ ــر حم ــودة ( 20عا ًم ــا) وذل ــك بع ــد أدائه ــم ص ــاة املغ ــرب يف املس ــجد
املذك ــور فهني ًئ ــا لك ــم الش ــهادة أيه ــا العظ ــاء.
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الشهيد املجاهد محمد حسن أحمد البابا
تشهد له ساحات الوغى

هني ًئ ــا لـــك الش ــهادة ي ــا م ــن س ــألتها بص ــدق! فاخت ــارك الل ــه
وحــق لــك أن تستشــهد لرتافــق النبيــن والصديقــن وليبقــى التائهــون
متخبط ــن يف املس ــر والضب ــاب مي ــأ عيونه ــم ،ف ــا يب ــرون اله ــدف.
وحده ــم الش ــهداء م ــن يب ــرون م ــن خل ــف الضب ــاب ،فيمتش ــقون
الســـيف ويلجـــون الصعـــاب ليصنعـــوا النـــر بأيديهـــم أو شـــهادة
م ــن بارئه ــم.

)(2009 - 1975

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد حســن البابــا (أبــو املعتصــم باللــه) يف  25يونيــو (حزي ـران) 1975م يف بيــت الهيــا
شــال قطــاع غــزة ،وتــرىب يف أرسة متدينــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــا تعرفــه نحــو ربهــا.
درس الشــهيد املجاهــد محمــد يف مــدارس بلــدة بيــت الهيــا ،وتلقــى فيهــا تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي إال أنــه مل
يواصــل مســرته التعليميــة بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة ألرستــه فعمــل يف مهنــة الخياطــة .تــزوج الشــهيد
برفيقــة حياتــه التــي أنجبــت لــه اثنــن مــن األبنــاء هــا ابتســام واملعتصــم باللــه.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد محمــد حســن بطيبــة خلقــه ومتســكه بدينــه ،فالتــزم مبســجد مصعــب بــن عمــر يف بلــدة
بيــت الهيــا ،وحافــظ عــى صــاة الجامعــة محبــا للجهــاد يف ســبيل اللــه ،فكــر حديثــه عــن الشــهادة وأجــر الشــهداء.
وحفــظ الكثــر مــن القــرآن ،و ُعــرف محبوبًــا مــن أهلــه وإخوانــه ،حنونًــا عــى أوالده وزوجتــه.
مشواره الجهادي

انتم ــى ش ــهيدنا املجاه ــد لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف الع ــام 2005م ،ث ــم انخ ــرط يف رساي ــا الق ــدس حي ــث عم ــل
برسي ــة تام ــة حت ــى لحظ ــة استش ــهاده ،وش ــارك يف ص ــد االجتياح ــات الصهيوني ــة املتك ــررة ملدنن ــا الحبيب ــة خاص ــة
بل ــدة بي ــت الهي ــا ،ك ــا خ ــاض الش ــهيد العدي ــد م ــن امله ــام العس ــكرية لرساي ــا الق ــدس الت ــي آخره ــا املش ــاركة يف
الح ــرب األوىل ع ــى غ ــزة ( ،)2009/2008فص ــار ش ــهيدنا املجاه ــد آم ــر مجموع ــة م ــن املرابط ــن ع ــى الثغ ــور نظــ ًرا
لخربت ــه العس ــكرية وحنكت ــه.
يُذكــر أن الشــهيد محمــد عمــل يف الجهــاز الدعــوي للحركــة ،فبــدا فعـ ً
ـال يف منطقــة (بيــت الهيــا) ،ومــن البارزيــن
يف األنشــطة السياســية للحركــة أيضً ــا.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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موعد مع الشهادة

يف  4ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،ويف خضــم الحــرب الصهيونيــة الرشســة املعلنــة عــى قطــاع غــزة الحــرب األوىل
( )2009/2008التــي ســاها العــدو الصهيــوين الرصــاص املصبــوب قــام شــهيدنا املجاهــد محمــد بواجبــه الدينــي
والجهــادي واألخالقــي بالدفــاع عــن شــعبه ،يــرد كيــد املعتديــن ،ليشــفي اللــه بعملــه صــدور قــوم مؤمنــن.
يف ذلــك اليــوم تلقــى شــهيدنا املقــدام محمــد تعليــات مــن قيــادة رسايــا القــدس بإطــاق الصواريــخ عــى مدينــة
عســقالن املحتلــة ،فخــرج برفقــة الشــهيد املجاهــد يف رسايــا القــدس عــاء الديــن زقــوت باإلضافــة إىل الشــهيد املجاهــد
محمــد حمــودة لتلبيــة نــداء الجهــاد واملقاومــة .ومــا أن متــت املهمــة بنجــاح حتــى عــادوا ليصلــوا املغــرب يف مســجد
مصعــب بــن عمــر يف بلــدة بيــت الهيــا .وبينــا هــم خارجــون اســتهدفتهم طائــرة اســتطالع صهيونيــة بصــاروخ أصابهــم
بشــكل مبــارش ،وأدى إىل ارتقــاء ثالثتهــم شــهداء.
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الشهيد املجاهد محمد خرض يوسف حمودة
أخلص يف عمله وتوجه بطوق من الكتامن

الشــهداء هــم مــن مينحوننــا دو ًمــا املزيــد مــن الطاقــة للمواصلــة
عــى ذات الــدرب ،هــم الذيــن نلجــأ لســرتهم حــن يغيــب الحــق
والحقيقــة وتختــزل الطهــارة وتغيــب الرجولــة ،بدمائهــم يغســلون عــار
املرحلــة وبأشــائهم تلبــس فلســطني ثــوب العــزة يف زمــن االنكســار.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1989

يف بلــدة بيــت الهيــا شــال قطــاع غــزة التــي تنحــدر منهــا أصــول عائلتــه ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد خــر
حمــودة (أبــو خــر) يف  27يوليــو (متــوز) 1989م ،نشــأ يف أرسة محافظــة تتكــون مــن والديــه وأربــع أخــوات وتســعة
مــن اإلخــوة ترتيبــه الســادس بينهــم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس بيــت الهيــا وانتقــل إىل املرحلــة الثانويــة،
ومــن ثــم إىل املرحلــة الجامعيــة التــي حــال استشــهاده دون إمتامهــا.
ت ــزوج ش ــهيدنا الف ــارس محم ــد برفيق ــة درب ــه ،ومل يرزق ــه الل ــه أبن ــاء؛ ألن ــه رح ــل قب ــل أن مي ــي ع ــى زواج ــه
أربع ــون يو ًم ــا.

أخالقه وصفاته

يقــول شــقيق الشــهيد يحيــى إنــه اتصــف بالجــرأة والشــجاعة ،أحــب جميــع النــاس وراح يشــاركهم أفراحهــم
حدســا شــديدً ا حيــث كثـ ًرا مــا أخربهــم بالعديــد مــن األشــياء التــي ســوف تحصــل وفوجئــوا بوقوعهــا.
وأتراحهــم ،ميتلــك ً
يضيــف شــقيق الشــهيد« :أقــل كلمــة ميكــن أن أصفــه بهــا هــي كلمــة رجــل فقــد حمــل صفــات الرجولــة بأكملهــا،
ومتتــع بفنــون الخطابــة واإللقــاء التــي اكتســبها مــن خــال عملــه يف مجــال الدعــوة منــذ صغــره حيــث ألقــى العديــد
مــن الخطــب والنــدوات يف العديــد مــن األماكــن».
مشواره الجهادي

انضـــم شـــهيدنا الفـــارس محمـــد لصفـــوف حركـــة الجهـــاد اإلســـامي خـــال املرحلـــة الثانويـــة حيـــث عمـــل يف
الرابط ــة اإلس ــامية اإلط ــار الط ــايب للحرك ــة ،وش ــارك يف كث ــر م ــن األنش ــطة الت ــي نظمته ــا الحرك ــة يف بلدت ــه بي ــت
الهي ــا ك ــا ش ــارك يف العدي ــد م ــن املناس ــبات العام ــة إضاف ــة اىل مس ــاهمته الفاعل ــة يف النش ــاطات الطالبي ــة الت ــي
أرشف ــت عليه ــا الرابط ــة اإلس ــامية.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ازداد نش ــاطه م ــع انتقال ــه للمرحل ــة الجامعي ــة حي ــث أصب ــح منس ـقًا للرابط ــة اإلس ــامية يف جامع ــة األم ــة ،حاف ــظ
ع ــى الرسي ــة التام ــة يف عمل ــه العس ــكري يف رساي ــا الق ــدس األم ــر ال ــذي من ــع أهل ــه م ــن معرف ــة طبيع ــة نش ــاطاته
الت ــي ق ــام به ــا.
موعد مع الشهادة

يــوم األحــد  4ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م يف خضــم الحــرب الصهيونيــة الرشســة املعلنــة عــى قطــاع غــزة _الحــرب
األوىل عــى غــزة ( _)2009/2008خــرج شــهيدنا املقــاوم محمــد قبيــل آذان املغــرب مــن بيتــه بعــد أن ودع والديــه
وإخوتــه ليــؤدي صــاة املغــرب يف مســجد مصعــب بــن عمــر ببلــدة بيــت الهيــا املقابــل ملنزلهــم ،حــن باغتتــه طائـرات
االحتــال بصــاروخ وهــو برفقــة الشــهيدين املجاهديــن عــاء الديــن زقــوت ومحمــد البابــا اللذيــن كانــا عائديــن لتوهــا
مــن مهمــة عســكرية متثلــت يف إطــاق دفعــة مــن صواريــخ عــى مدينــة عســقالن املحتلــة ،فرصــدت طائـرات العــدو
تحركاتهــا ،ومــن ثــم أطلقــت صواريخهــا باتجاههــا.
شــيعت جامهــر بيــت الهيــا الشــهيد املقــدام محمــد يف موكــب مهيــب انطلــق مــن مســجد مصعــب بــن عمــر
انتهــا ًء مبقــرة الشــهداء مبــروع بيــت الهيــا.
وعــن كرامــات الشــهيد التــي ظهــرت بعــد استشــهاده يقــول شــقيقه يحيــى إنــه اشــتم رائحــة مســك قويــة حــن ودع
أخــاه الشــهيد املجاهــد محمــد ،وتذكــر أخــت الشــهيد أن هنــاك العديــد مــن الطيــور التــي مــا تـزال حتــى هــذا اليــوم
تــردد عــى منــزل الشــهيد محمــد بــن الحــن واآلخــر.
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الشهيد املجاهد وليد رشاد حلمي السموين
عشق الجنان يف رىض الرحمن

ســتبقى مجــزرة عائلــة الســموين التــي اقرتفتهــا قــوات العــدو
الصهيــوين محفــورة يف قلــب وعقــل كل فلســطيني تذكــرة مــن نــار
وعــرة تؤكــد أنــه البــد مــن معاقبــة العــدو املجــرم عــى تلــك الجرميــة
الكــرى ،ومواصلــة الجهــاد بعــزم وحــزم حتــى نقتلعــه مــن ترابنــا.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1992

ولــد الشــهيد املجاهــد وليــد رشــاد الســموين يف  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1992م يف حــي الزيتــون جنــوب مدينــة
غــزة حيــث منــا وترعــرع يف أحضــان أرسة مجاهــدة عرفــت واجبهــا تجــاه دينهــا وشــعبها ،وتتكــون أرسة شــهيدنا مــن
ســتة مــن اإلخــوة وثــاث مــن األخــوات باإلضافــة إىل الوالديــن اللذيــن عمــا جاهديــن عــى تربيــة أبنائهــا عــى حــب
اللــه والجهــاد يف ســبيله ،وقــد كانــت مثــرة تلــك الرتبيــة أن ارتقــى ثالثتهــن شــهيدات يف ســبيل اللــه إىل جانــب رابــع هــو
شــقيق الشــهيد وليــد.
وتلقــى شــهيدنا املجاهــد وليــد دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الحريــة بحــي الزيتــون مبدينــة غــزة ودرس
املرحلــة الثانويــة يف مدرســة شــهداء الزيتــون.
صفاته وأخالقه

متتــع شــهيدنا املقــدام وليــد بأخــاق إســامية حميــدة نابعــة مــن حســن الرتبيــة التــي تلقاهــا يف أحضــان أرستــه
املحافظــة عــى تعاليــم الديــن اإلســامية حيــث متيــز شــهيدنا بالشــجاعة واإلقــدام ،فــكان ال يخــاف يف اللــه لومــة الئــم،
كــا واظــب عــى الصــاة وتلقــي دروس الوعــي واإلميــان والثــورة يف باحــات مســجد التوحيــد بحــي الزيتــون مبدينــة
غــزة .كــا متيــز شــهيدنا بعالقتــه القويــة مــع رواد املســجد حيــث كانــت تقــوم تلــك العالقــة عــى الحــب واألخــوة
الصادقــة يف اللــه.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد وليــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وشــارك يف جميــع الفعاليــات التــي تنظمهــا الحركــة
يف معظــم أرجــاء القطــاع ،كــا قامــت الرابطــة اإلســامية بتعيينــه أمـ ًرا للرابطــة اإلســامية يف مدرســة شــهداء الزيتــون،
فــكان يديــر جميــع االحتفــاالت التــي كانــت تنظمهــا الرابطــة يف املدرســة.

موعد مع الشهادة

يف يــوم األحــد املوافــق  4ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ،وبينــا دولــة االحتــال
متعــن يف ارتــكاب مجازرهــا بحــق املدنيــن يف قطــاع غــزة خــال الحــرب األخــرة عــى القطــاع ،ارتكبــت قــوات االحتــال
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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الصهيــوين مجــزرة بشــعة بحــق عائلــة الشــهيد املجاهــد وليــد الســموين حيــث قامــت بجمــع الع ـرات مــن أف ـراد
العائلــة يف أحــد املنــازل قبــل أن تقــوم بقصفــه بالصواريــخ مــا أدى إىل استشــهاد أكــر مــن  20فــر ًدا مــن عائلــة الســموين
كان مــن بينهــم الشــهيد املجاهــد وليــد باإلضافــة إىل والديــه وأحــد أشــقائه.
ويــروي أحــد أشــقاء الشــهيد املجاهــد وليــد قصــة املجــزرة التــي حدثــت يف املنــزل قائـ ًـا« :توغلــت أرتــال مــن
دبابــات االحتــال رشق حــي الزيتــون ،وقامــت بتجميــع عـرات األرس مــن عائــات الســموين يف بيــت واحــد مســاحته
 180مـ ًرا مرب ًعــا ،ومــن ثــم قامــت بقصفــه بالقذائــف ملــدة عــر دقائــق حتــى ســقطنا جمي ًعــا بــن جريــح وشــهيد».
وأض ــاف« :بعدم ــا قام ــت ق ــوات االحت ــال بإمطارن ــا به ــذا الع ــدد م ــن القذائ ــف؛ تحــ َّول البي ــت إىل برك ــة م ــن
الدم ــاء ،فم َّن ــا م ــن م ــات ع ــى الف ــور ،وم َّن ــا م ــن ظ ـ َّـل جري ًح ــا يص ــارع امل ــوت حت ــى ف ــارق الحي ــاة بع ــد س ــاعات»
ع ــى ح ــدِّ تأكي ــده.
وأشــار الشــقيق إىل أن قــوات االحتــال منعــت ســيارات اإلســعاف مــن الوصــول إىل أفـراد العائلــة املســتهدفة رغــم
املناشــدات العديــدة التــي و َّجهوهــا للصليــب األحمــر حيــث ظلــوا ينزفــون الدمــاء ملــدة أربــع وعرشيــن ســاعة قبــل أن
تتمكَّــن ســيارات اإلســعاف بعــد أيــام مــن الوصــول إليهــم وإجالئهــم إىل املشــايف.
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الشهيد املجاهد أدهم نعيم محمد عبد املالك
ثار عىل مشاهد اإلجرام الصهيوين

القيــم اإلســامية قيــم مســاواة وعــدل وحريــة وكرامــة إنســانية،
حتــا ضــد كل مــن
ومــن ينهــل مــن ينابيــع هــذه القيــم ســيثور
ً
يعتــدي عليهــا .ســرة الشــهيد املجاهــد أدهــم تعبــر صــادق حــي عــن
هــذا املفهــوم .
الميالد والنشأة

)(2009 - 1992

ولــد الشــهيد املجاهــد أدهــم نعيــم عبــد املالــك يف حــي اإلرساء مبنطقــة « التــوام» شــال غــرب مدينــة غــزة بتاريــخ
ـخصا تعــود جذورهــا إىل قريــة
 28أغســطس (آب) 1992م ألرسة فلســطينية صابــرة بســيطة مكونــة مــن خمســة عــر شـ ً
«بربــرة» التــي ُهجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف عــام 1948م.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أدهــم تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة الفاخــورة التابعــة لوكالــة الغــوث وتشــغيل
الالجئــن مبخيــم جباليــا شــال قطــاع غــزة ،حيــث متيــز طــوال تلــك املراحــل بتفوقــه ،ولكــن استشــهاده حــال دون
إكــال مســرته التعليميــة.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املقــدام أدهــم باألخــاق العاليــة الرفيعــة ،وبــر والديــه وطاعتهــا ،وحســن معاملتــه ،كــا متيــز
مبواظبتــه عــى الصــاة يف مســجد اإلرساء وحضــور مجالــس العلــم لينهــل منهــا معــاين اإلســام الحقيقيــة ،كــا متيــز أيضً ــا
بحــب الرياضــة ولســان حالــه يقــول »:املؤمــن القــوي خــر وأحــب إىل اللــه مــن املؤمــن الضعيــف ويف كل خــر» وذلــك
امتثـ ً
ـال لقــول الرســول املصطفــى .
مشواره الجهادي

مشــاهد اإلجـرام الصهيــوين هــي البوصلــة التــي وجهــت شــهيدنا مثــل كل املجاهديــن نحو طريــق الجهاد واالستشــهاد
للثــأر مــن هــذا العــدو املتغطــرس الــذي يرتكــب عــى مــدار الســاعة الجرائــم البشــعة بحــق األطفــال والنســاء والشــيوخ
واألرض واألشــجار وكل مقومــات الحيــاة يف وطننــا الســليب ،فالتحــق شــهيدنا املجاهــد أدهــم بعــد استشــهاد شــقيقه
حســام يف عــام 2007م بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وحــرص عــى الحضــور واملشــاركة
يف فعاليــات الحركــة التــي أصبــح عضـ ًوا فعـ ً
ـال فيهــا ،وبعــد وقــت ليــس بطويــل وأمــام إرصاره عــى اكتســاب الخـرات
واملهــارات األوليــة ملواجهــة القــوات الصهيونيــة تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية املكثفــة عــى مختلــف أنــواع
األســلحة واملهــارات الالزمــة ملواجهــة الوحــدات الصهيونيــة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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موعد مع الشهادة

يف مســاء  5ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ُقــدِّ ر لشــهيدنا أدهــم أن يــودع هــذه الدنيــا الفانيــة إىل دار الخلــود الباقيــة
التــي عمــل ألجــل نيلهــا بصــدق حيــث اســتهدفه قنــاص صهيــوين غــادر أثنــاء قيامــه بعمليــة رصــد مــن عــى ســقف
منــزل عائلتــه لتحــركات اآلليــات الصهيونيــة املتوغلــة تجــاه منطقــة اإلرساء؛ فقــد أطلــق القنــاص الجبــان رصاصاتــه
الغــادرة باتجــاه الشــهيد الفــارس أدهــم فأصابتــه يف أنحــاء متفرقــة مــن جســده فــارق عــى إثرهــا الحيــاة مبجمع الشــفاء
الطبــي بغــزة لينضــم إىل قافلــة الشــهداء األكــرم منــا جمي ًعــا وال نــزيك عــى اللــه أحــدً ا.
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الشهيد املجاهد إسامعيل إبراهيم حلمي السموين
شاهد عىل أبشع جرائم الكيان

إن مــرور الســنوات الطويلــة لــن ميحــو مــن ذاكرتنــا رجـ ً
ـال أوفــوا
العهــد مــع اللــه ،وتســلحوا ببنادقهــم املباركــة التــي أدخلــت الرعــب
يف قلــب الكيــان املســخ ،وانتــرت برجالهــا األوفيــاء الذيــن تصــدروا
الصفــوف األماميــة دفا ًعــا عــن قضيتهــم ووطنهــم ،وانتقمــوا ألبنــاء
شــعبهم الــذي تعــرض ألبشــع الجرائــم الصهيونيــة .
الميالد والنشأة

)(2009 - 1993

يف  29س ــبتمرب (أيل ــول) 1993م ول ــد الش ــهيد املجاه ــد إس ــاعيل إبراهي ــم الس ــموين ،وترع ــرع ب ــن أرسة مجاه ــدة
تعل ــم منه ــا أص ــول دين ــه اإلس ــامي الحني ــف وس ــنة رس ــولنا الكري ــم محم ــد ب ــن عب ــد الل ــه علي ــه أفض ــل الص ــاة
والس ــام .تلق ــى تعليم ــه االبت ــدايئ واإلع ــدادي يف م ــدارس الحكوم ــة يف قط ــاع غ ــزة ،لك ــن جي ــش الغ ــدر حرم ــه م ــن
إك ــال مس ــرته التعليمي ــة.
يذكــر أن عائلــة الســموين قدمــت العديــد مــن األرواح الطاهــرة يف ســبيل اللــه منهــم :الشــهيد املجاهــد ابــن
رسايــا القــدس محمــد إبراهيــم الســموين الــذي ارتقــى بعــد تنفيــذ عمليــة مرشفــة ُقتــل فيهــا عــدد مــن اليهــود ووقــع
العديــد مــن اإلصابــات ،كــا قدمــت العائلــة العديــد مــن الشــهداء منهــم إســحاق إبراهيــم الســموين ،يعقــوب إبراهيــم
الســموين ،أنصــار إبراهيــم الســموين ،ووالدتهــم ليــى نبيــه الســموين .وجميعهــم ارتقــوا شــهداء أثنــاء قصــف قــوات
الغــدر ملنزلهــم .فللــه دركــم يــا شــهداءنا األب ـرار.
صفاته وأخالقه

التــزم الشــهيد املجاهــد إســاعيل بــأداة الصــاة يف وقتهــا .خلقــه القــرآن ويتعامــل مــع الجميــع باإلحســان ،فنعــم
االبــن البــار بوالديــه اللذيــن كثـ ًرا مــا طلــب منهــا الرضــا كــا يشــهد لــه الجميــع وعــى رأســهم جريانــه.

تقــول شــقيقته« :عشــنا مــع إســاعيل أجمــل الذكريــات؛ فهــو طيــب القلــب حظــي بحــب الجميــع؛ ألنــه يبادلهــم
نفــس املحبــة حيــث إن تعاملــه مــع الــكل قائــم عــى املــودة وأخالقــه اإلســامية ،كــا أنــه _رحمــه اللــه_ شــديد الغــرة
علينــا رغــم صغــر ســنه».
مشواره الجهادي

ترعــرع شــهيدنا املجاهــد إســاعيل عــى حــب الجهــاد منــذ نعومــة أظافــره ،يشــارك األطفــال برمــي الحجــارة
والزجاجــات الحارقــة عــى الجنــود والجيبــات الصهيونيــة رغــم حداثــة ســنه فهــو كأي شــبل فلســطيني تفتحــت عينــاه
عــى وطــن مســلوب وحلــم بالعــودة بــات يف مخيلــة كل فلســطيني وأمــل يف أن يــرى علــم فلســطني مرفر ًفــا عــى مــآذن
القــدس فر ًحــا بتحريرهــا.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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متنــى شــهيدنا املقــدام إســاعيل أن يهبــه اللــه ســبحانه وتعــاىل الشــهادة .متناهــا مــن كل قلبــه وأحــس بقــرب
قدومهــا ،ف ـراح يطــب مــن أمــه الرضــا ويوصيهــا أال تبــي عــى استشــهاده.
موعد مع الشهادة

ال يعنــي انتهــاء الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008عــودة كل يشء إىل مــا عليــه فيو ًمــا؛ بعــد يــوم تظهــر آثارهــا
التدمرييــة لتكشــف ويــات ودمــا ًرا مل يكــن بالحســبان .خمــس ســنوات مــرت ومل تبــق إال الذكريــات ،ولكــن يف كل بيــت
وكل زقــاق مــن أزقــة غــزة ال زال ينــزف جــرح مل تضمــده األيــام لتبقــى آالمهــا وويالتهــا تنهــش قلــوب أنــاس تســرهم
جــدران باليــة تــكاد تســقط دون إنــذار.
يف الجنــوب الغــريب ملدينــة غــزة تقــع منطقــة الســموين بحــي الزيتــون وال أحــد يســتطيع نســيان مذبحتهــا يف الحــرب
األوىل عــى غــزة؛ فهــي جرميــة بــكل معنــى الكلمــة أو لعــل ذلــك التعبــر يعجــز عــن الوصــف.

بتاريــخ  5ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م قامــت قــوات االحتــال بارتــكاب أبشــع جرميــة بحــق عائلــة الســموين حيــث
قامــت بجمعهــا يف منــزل واحــد ،ثــم قصفتــه مــا أدى إىل ارتقــاء  20شــهيدً ا مــن بينهــم الشــهيد املجاهــد إســاعيل
إبراهيــم الســموين.
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الشهيد املجاهد توفيق رشاد حلمي السموين
استشهد يف مجزرة صهيونية وحشية

ســتظل املجــزرة الداميــة التــي أقــدم عليهــا العــدو الصهيــوين ضــد
عائلــة الســموين يف غــزة عــا ًرا يالحقــه ويجــب أن يخلدهــا التاريــخ
الفلســطيني شــاهدً ا عــى إج ـرام الصهيونيــة ودمويتهــا.
اســتقى شــهيدنا الفــارس توفيــق ســرته الحســنة مــن الصــف األول
يف صــاة الفجــر ال مــن النــاس؛ ألن الصــاة هي الشــاهد عىل اســتقامته
وحــي الزيتــون الشــاهد عــى شــجاعته .ال أحــد يقــول ،ولكــن األرض
تشــهد والدمــاء تتحــدث أنــه استشــهد دفا ًعــا عــن العقيــدة والكرامــة.

)(2009 - 1987

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد توفيــق رشــاد الســموين (أبــو رشــاد) يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة يف  17ســبتمرب (أيلــول)
1987م ألرسة ملتزمــة محافظــة ال يعــرف عنهــا غــر التقــوى والكــرم والــورع أمــام اللــه .تــزوج ورزقــه اللــه ابنــة ســاها
جامنــة ربتهــا أرستهــا عــى الطاعــة والعبــادة والخلــق القويــم .شــهيدنا املجاهــد توفيــق هــو بكــر إخوتــه ،لــه مــن
األشــقاء ســبعة ومــن الشــقيقات ثــاث.
درس شــهيدنا املجاهــد توفيــق االبتدائيــة واإلعداديــة ،وعهــده الجميــع نجي ًبــا ذك ًيــا مثابـ ًرا عــى دروســه يف مــدارس
حــي الزيتــون ،واجتــاز مرحلــة الدراســة الثانويــة بتفــوق والتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة ،ولكــن قــدر اللــه غلــب
فالتقــى بربــه شــهيدً ا يف العــام الثــاين مــن دراســته الجامعيــة.
صفاته وأخالقه

يقــول شــقيقه الــذي نجــا مــن املجــزرة الصهيونيــة الوحشــية« :توفيــق مل يــدع سـ ً
ـائل إال أجابــه وال محتا ًجــا إال أغاثــه،
واعتــاد أن يذهــب إىل األفـراح مهن ًئــا وبيــوت العـزاء معز ًيــا يف كافــة األوقــات».

مشواره الجهادي

ترعــرع شــهيدنا الفــارس توفيــق يف مســجد التوحيــد يف حــي الســموين وكــر مــع حــب الشــهادة والفــداء يف حركــة
الجهــاد اإلســامي ،ثــم انطلــق مــع اإلخــوة يف العمــل الجامهــري حيــث عمــل عــى نــر الفكــر الجهــادي وصــور القــادة
العظــام أمثــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي .وبــرز دوره يف ميــدان الدعــوة ومهرجانــات الحركــة يف حــي الزيتــون
وقطــاع غــزة.
التحــق شــهيدنا املقــدام توفيــق بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مــدارس حــي
الزيتــون وازداد نشــاطه الطــايب ،ثــم أكمــل دوره لتعزيــز عملــه الجهــادي عندمــا التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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العســكري يف العــام 2007م .انضــوى يف العمــل املقــاوم واشــتدت همتــه يف الربــاط يف ســبيل اللــه عــى ثغــور هــذا
الوطــن رشق مدينــة غــزة ليحمــي ظهــر املســلمني.
موعد مع الشهادة

يف أتــون الحــرب الصهيونيــة األوىل عــى غــزة ( )2009/2008تواجــد شــهيدنا الفــارس توفيــق يف بيتــه يســاعد ذويــه
عــى الصمــود يف مواجهــة القصــف واالنفجــارات وإطــاق النــار .يف صبيحــة يــوم االثنــن  5ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م
اقتحمــت آليــات ومجنــزرات العــدو الصهيــوين منــزل عائلــة الســموين يف حــي الزيتــون دون ســابق إنــذار .وكعادتهــا
قــوات االحتــال نســفت أول بيــت يف طريقهــا ،ثــم أقامــوا تجم ًعــا لجميــع العائــات التــي قــدر عددهــا بـــ 100فــرد
يف منــزل عــم الشــهيد توفيــق القريــب منهــم ،وبعــد حصــار دام يومــن خــرج شــهيدنا مخاطـ ًرا بروحــه ودمــه لجلــب
زجاجــات ميــاه ألهلــه وعائلتــه املحارصيــن داخــل حــوش منــزل عمــه ونجــح يف ذلــك.
أثنــاء الحصــار املفــروض عليهــم كانــت والــدة الشــهيد املجاهــد توفيــق حســب كالم شــقيقه مــوىس تعبــة؛ ألنهــا
تعــاين مــن أم ـراض مزمنــة ،ومل تســتطع االنحنــاء لخوفهــم مــن االق ـراب مــن الجــدران ،فقــام الشــهيد توفيــق بصــورة
فوريــة بجعــل جســده جــدا ًرا ترتكــز عليــه مــدة طويلــة دون أن ميــل أو يتعــب أو يشــعر بالضجــر.
يف عــر اليــوم نفســه خرجــت جدتــه لتعــد بعــض الخبــز ظ ًنــا أن العــدو سيســمح لهــم بذلــك .ومــا أن خرجــت
وأشــعلت بعــض النــار حتــى باغتتهــم طائــرة صهيونيــة بصــاروخ عــى تجمعهــم عنــد الخبــز فســقط  7شــهداء مــن
عائلــة الســموين .ومــا هــي إال دقائــق حتــى أطلقــت الطائـرات األخــرى  3صواريــخ داخــل املنــزل فســقط قرابــة الـــ20
شــهيدً ا بينهــم شــهيدنا املجاهــد توفيــق الســموين ووالــده وأمــه وأصيبــت طفلتــه وزوجتــه وشــقيقه .واختلطــت الدمــاء
الطاهــرة بالصواريــخ الحاقــدة مــن بنــي صهيــوين مصيبــن األطفــال والنســاء بــن شــهداء وجرحــى .ونجــا مــن عائلــة
شــهيدنا شــقيقه وابــن عمــه.
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الشهيدة املجاهدة حنان خميس سعدي السموين
عائلة دفنت مع حجارة املنزل تحت الرتاب

إنهــا قصــة مأســاة مــن نــوع آخــر ،لكنهــا لوحــة رشف لعائلــة
ارتضــت بقضــاء اللــه ،وصــرت واســتقبلت الشــهادة بــروح اإلميــان يك
تلقــى اللــه وهــو راض عنهــا.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1973

ولــدت الشــهيدة املجاهــدة حنــان خميــس ســعدي الســموين (أم محمــود) يف  25مــارس (آذار) 1973م يف مدينــة
غــزة بحــي الزيتــون .كــرت حتــى دخلــت املدرســة ،فدرســت املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الحريــة أمــا
املرحلــة الثانويــة فدرســتها يف مدرســة الزه ـراء ،تزوجــت الشــهيدة املجاهــدة حنــان عــام 1991م مــن نائــل الســموين
(أبــو محمــود) .أنجــب منهــا ســبعة أطفــال ثالثــة مــن الذكــور وأربــع بنــات مــن بينهــم الشــهيدة هــدى التــي نالــت
رشف الشــهادة بجانــب والدتهــا وجدتهــا.
صفاتها وأخالقها

متيــزت الشــهيدة املجاهــدة حنــان بشــخصية قويــة؛ فلــم تهــادن يف حقهــا ومل تقبــض يدهــا عــن فعــل الخــر .يــروي
زوجهــا أنــه مل ُيغضبهــا أو تغضبــه يف حياتهــا إال مــرة واحــدة عندمــا أقــدم عــى رضب أحــد أبنائــه .فاضــت قناعــة ورضــا
يف حياتهــا مــع زوجهــا ،فنعــم الزوجــة الصالحــة التــي عرفــت واجبهــا نحــو ربهــا وأبنائهــا وزوجهــا .اعتنــت بــاألوالد
واهتمــت بالبيــت أميــا اهتــام؛ فــا يذكــر زوجهــا أنــه ســألها يو ًمــا عــن زينــة البيــت أو نظافتــه؛ ألن النظافــة عنوانهــا
كــا أن والــده كثـ ًرا مــا تــرك بيــت العائلــة ليتنــاول طعامــه مــن صنــع يديهــا.
مشوارها الجهادي

حفظــت الشــهيدة املجاهــدة حنــان اثنــي عــر جــز ًءا مــن كتــاب اللــه .أمــا ابنتاهــا هــدى وشــرين فقــد حفظتــا
املصحــف أمــا األبنــاء الذكــور فقــد حفظــوا عــدة أج ـزاء .هكــذا ربتهــم وفــق مــا أوجبــه اللــه عليهــا ،ومل تنقطــع عــن
حضــور الخطــب الدينيــة واملواعــظ ،أضــف إىل ذلــك ثقافتهــا اإلســامية العاليــة.
لقــد ســكنت فلســطني قلبهــا وآملهــا كث ـ ًرا مــا يفعلــه االحتــال بحــق أبنــاء شــعبها ،وظلــت عيونهــا ترقــب بشــوق
تحريــر فلســطني.
موعدها مع الشهادة

هــي الحــرب الــروس إذا كــرت عــن أنيابهــا تركــت بــكل بيــت وشــارع وحــارة دموعــا انهمــرت لف ـراق أحبــة
فقدانهــم أصعــب مــن املــوت .انتهــت الحــرب وحــال النــاس ال يخفــى عــى أحــد ،أب يبحــث عــن أبنائــه ،وأم تبحــث
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عــن فلــذات أكبادهــا ،وطفــل يفتــش عــن لعبــة أهداهــا لــه والــده قبــل فراقــه ،ورضيــع يتضــور جو ًعــا يبحــث عــن
صــدر حنــون يلتهمــه ،وزوج ينقــب بــن ثنايــا منزلــه بح ًثــا عــن أعــوام قــي فيهــا بــن جــدران بيــت طمســت قــوات
االحتــال معاملــه.
يقــول زوجهــا أبــو محمــود« :قبــل استشــهاد زوجتــي بيــوم استشــهدت والدتهــا بتاريــخ  4ينايــر (كانــون الثــاين)
2009م .أخــرت والــديت بذلــك وأكــدت عــى كتــان الخــر حتــى ال يتفاقــم وضعهــا النفــي ،يف صبــاح اليــوم التــايل
نزلــت قذيفــة جعلــت املــكان أشــبه بخرابــة أصيــب مــن أصيــب واستشــهد مــن استشــهد .وبعــد لحظــات جــاءت
ـخصا مــن عائلــة الســموين ،وأغلــب املوجوديــن أصيبــوا إمــا
الرضبــة التاليــة مبثابــة القاضيــة ،فاستشــهد قرابــة الـــ  20شـ ً
بالشــظايا أو الخــوف والرعــب» ،ويتابــع الحديــث« :حينهــا أصيبــت ابنتــي هــدى إصابــة بالغــة يف وجههــا بعــد تعــرض
املنــزل الــذي كنــا فيــه للقصــف مرتــن حــوايل الســاعة  6.40دقيقــة مــن تاريــخ  5ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،وهــي
تحمــل شــقيقها ذا الثامنيــة شــهور ،ومل يصــب بــأذى وبعدهــا استشــهدت».
بقلــب يعتــره األمل أكمــل حديثــه« :عندمــا رأت زوجتــي هــذا املنظــر ومــا حصــل البنتهــا ســقطت مغشـ ًيا عليهــا،
ثــم خرجنــا نحمــل أطفالنــا مصابــن للخــارج وأطلــق الجنــود الرصــاص علينــا ،لكنــا تقدمنــا صــوب ســوق الســيارات
فوجدنــا اإلســعافات هنــاك .نقلنــا للمستشــفى وبعــد ذلــك قمنــا بعمــل اعتصــام عــى بــاب الصليــب األحمــر فســمح
الجيــش الصهيــوين للطواقــم الطبيــة بالدخــول بعــد ثالثــة أيــام إلخـراج  9مصابــن مل تكــن زوجتــي معهــم ،فعرفــت أنهــا
استشــهدت ،وبعــد انتهــاء الحــرب مل نجــد البيــت فقــد اختفــت معاملــه .حفرنــا وأخرجنــا كل مــن كان هنــاك ،فوجــدت
زوجتــي مل يصبهــا أي شــظية فعرفــت أنهــا استشــهدت نتيجــة ســكتة قلبيــة بســبب مــا حصــل البنتهــا هــدى ومــا حصــل
خــال القصــف الهمجــي عــى املنــزل».
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الشهيدة املجاهدة صفاء صبحي محمد السموين
صفاء اإلميان وعلو الشهادة

عائلــة فقــدت عرشيــن مــن أبنائهــا مل يســتطيعوا حتــى ال ـراخ.
كتمــت أنفاســهم بــدوي االنفجــار .باغتهــم املــوت ودفنوا تحــت األرض
مــع مــا تبقــى مــن حجــارة منزلهــم أمــا مــن نجــا فســالت دمــاؤه
واكتــوى قلبــه لوعــة وأملًــا عــى مــن أحــب.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1985

ولــدت الشــهيدة املجاهــدة صفــاء صبحــي الســموين (أم عبــد اللــه) يف منطقــة الزيتــون بتاريــخ  12ســبتمرب (أيلــول)
1985م لعائلــة طيبــة ،تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا كــا تعرفــه نحــو وطنهــا.
درســت الشــهيدة املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس الزيتــون ،واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة خديجــة بنــت خويلــد
رضــوان اللــه عليهــا ،ثــم أكملــت املرحلــة الثانويــة يف مدرســة عــن جالــوت.
ولــدت الشــهيدة املجاهــدة صفــاء لعائلــة تعمــل يف مهنــة الفالحــة ،وســاعدت أهلهــا يف هــذا العمــل ،ومل تكمــل
دراســتها بســبب زواجهــا حيــث تزوجــت يف مطلــع العــام 2004م مــن إيــاد الســموين ابــن عمتهــا ،وهــو ابــن الشــهيد
طــال الســموين ووالدتــه الشــهيدة رحمــة الســموين اللذيــن نــاال رشف الشــهادة مــع الشــهيدة صفــاء يف موعــد واحــد.
أنجبت الشهيدة املجاهدة صفاء من زوجها بسمة وعبد الله وطالل.
صفاتها وأخالقها

واظبــت شــهيدتنا املجاهــدة صفــاء عــى الذهــاب إىل املســجد لتتعلــم الفقــه والحديــث واألحــكام ،وتدرجــت يف
هــذا حتــى أصبحــت مــن معلمــي الفقــه واألحــكام يف املســجد لتصبــح ممــن انطبــق عليهــم القــول« :خريكــم مــن تعلــم
القــرآن وعلمــه» ،وجمعــت بــن تعاليــم اإلســام وتطبيقهــا.
ُعهــدت مطيعــة لزوجهــا تســاعده يف عملــه يف األرض إىل جانــب عملهــا يف املنــزل وتربيــة أبنائهــا حيــث يقــول زوجها:
«يــا لهــا مــن زوجــة بــارة يب وبأهــي! نعــم املربيــة ذات الحنــان الفيــاض ألبنائهــا وألبنــاء أخــي ،أولعــت صفــاء برتبيــة
الطيــور ،وهــذا أضــاف إىل شــخصيتها الرقــة والحنــان».
مشوارها الجهادي

ليــس مــن الــروري أن تحمــل الســاح لــي تصبــح مجاهــدً ا أو تكــون عرضــة للشــهادة أو األرس مــن قبــل االحتــال؛
فلكونــك فلســطين ًيا فأنــت مجاهــد لكونــك مرابطًــا عــى أرضــك فهــو جهــاد .مل تقــم شــهيدتنا بحمــل الســاح لتقــاوم
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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بــه عــدو اللــه ورســوله واملجاهديــن ،ويكفيهــا رش ًفــا أنهــا حافظــت عــى الــدروس الدينيــة تعلــم النــاس أمــور دينهــم يف
زمــن القابضــن عــى جمــرة الديــن يف زمــن التهــاون والخــذالن.
يقــول زوجهــا إيــاد« :شــعرت زوجتــي مبوعدهــا مــع الشــهادة .رأيــت ذلــك يف عينيهــا ،وقالــت يل إن املــوت قريــب
منــا .ومل أتوقــع أن أحيــا بعدهــا وبعــد الوضــع املريــب الــذي عشــناه خــال الحــرب».
موعد مع الشهادة

يف يــوم الســبت املوافــق  27ديســمرب (كانــون األول) 2008م شــنت آلــة الحــرب الصهيونيــة حر ًبــا عــى شــعبنا الــذي
تــرك وحيــدً ا يواجــه أعتــى ترســانة عســكرية يف املنطقــة .يف الحــرب األوىل (.)2009/2008

يقــول زوجهــا إيــاد« :جمعنــا أيب الشــهيد طــال الســموين مــع كافــة إخــواين وأخــوايت وكل مــن كان يف املنــزل يف
الطابــق األريض ،وكنــا حــوايل خمســة وعرشيــن فــر ًدا مــن الذكــور واإلنــاث أطفـ ً
ـال ونســاء .ويف ســاعات الفجــر األوىل مــن
يــوم  4ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م اســتهدفت قــوات االحتــال الشــقة العلويــة للمنــزل فأحرقــت عــن بكــرة أبيهــا ومل
يســلم منهــا إال رسيــر أحــد األطفــال».
يــروي أبــو محمــود آخــر مــا حــدث مــع عائلتــه« :يف متــام الســاعة  6:40صبا ًحــا مــن يــوم  5ينايــر (كانــون الثــاين)
2009م قامــت مجموعــة مــن إخــواين بجمــع بعــض الحطــب مــن أمــام املنــزل لصنــع أي يشء يســد رمقنــا ،فقصفتهــم
املدفعيــة الصهيونيــة بقذيفــة ،فأصبــت يف قدمــي مــن القذيفــة األوىل ،فقامــت زوجتــي بإســعايف وبــدت خائفــة جــدً ا،
فأخــذت أخفــف مــن حــدة التوتــر عندهــا ،وبعــد أن أطلــق الجيــش القذيفتــن التاليتــن اخرتقتــا الســقف ،وتحولــت
الغرفــة إىل بركــة دمــاء .استشــهدت زوجتــي عــى الفــور ،وعندمــا خرجنــا حملــت ابنــي عبــد اللــه وســار طــال وشــقيقته
خلفــي .ومــا أن وصلنــا ســوق الســيارات حتــى وجدنــا ســيارات اإلســعافات التــي نقلتنــا إىل املستشــفى .كان ابنــي عبــد
اللــه مصا ًبــا ،وابنتــي بســمة مل يصبهــا رضر ،ولكــن تفاجأنــا بعــد الحــرب بــأن الســمع قــد ضعــف عندهــا جــدً ا بســبب
صــوت القذائــف ،فاضطــرت إىل تركيــب ســاعات لهــا».
ويضيــف« :بعــد انتهــاء الحــرب حاولنــا أن نتفقــد املنــزل ،فلــم نجــد لــه أثـ ًرا .أتينــا بالجرافــات ،حفرنــا حتــى أخرجنــا
الجثــث والشــهداء ،وجــدت زوجتــي جثــة هامــدة ،لكنهــا مرفوعــة الســبابة فنقلناهــم للمستشــفى» .نســأل املــوىل عــز
وجــل أن يتقبلهــم عنــده مــع األنبيــاء والصديقــن والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا.
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الشهيد املجاهد طالل حلمي محمود السموين
أحب الخري للناس فأحب الله الخري له

نلــت الشــهادة يــا أهــي ال تعــزوين! ذا جــود نفــس أحيــا آل
ســموين ،يــا ســعد قلبــي رب العــرش أكرمنــي ،رؤيــا الحبيــب ومــن
للخــر ســبقوين.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1957

ولــد الشــهيد املجاهــد طــال حلمــي الســموين (أبــو صــاح) يف  8ديســمرب (كانــون األول) لعــام 1957م يف منطقــة
الزيتــون فنبــت كشــجرها الزيتــوين املقــدس وزيتــه النقــي املبــارك.
عــاش حيــاة البســاطة منــذ صغــره ،فلــم يعــرف الــرف إىل حياتــه سـ ً
ـبيل .تلقــى تعليمــه للمرحلــة االبتدائيــة ،وأكمــل
دراســته يف مدرســة اإلمــام الشــافعي (ميكانيــكا) .ومــا أن أنهــى تدريبــه حتــى انتقــل للعمــل داخــل األرايض املحتلــة.

يف العــام 1977م أتــم الشــهيد املجاهــد طــال نصــف دينــه حيــث تــزوج ابنــة عمــه رحمــة الســموين (أم صــاح)
أكرمــه اللــه منهــا بثامنيــة أبنــاء :ســتة مــن الذكــور وابنتــان .صــاح أكــر أبنائــه ،وظــل بجانــب والــده يف حياتــه ،وعنــد
استشــهاده أيضً ــا حيــث استشــهدت معــه زوجتــه واثنــان مــن أحفــاده وزوجتــان ألبنائــه.
صفاته وأخالقه

مــن تواضــع للــه رفعــه ،هــذا هــو الشــهيد املجاهــد طــال عــاش يف بيــت بســيط ،وتــرىب عــى مائــدة الحــب والصــدق
والكــرم .تــرع والــده بقطعــة أرض بالقــرب مــن منطقــة ســكناهم لبنــاء مســجد .وملــا أنشــئ ظــل مالز ًمــا لــه حتــى بعــد
أن كــر عمــل فيــه مؤذنًــا ،وشــارك يف إعــار مســجد التوحيــد بحــي الزيتــون وعمــل عضـ ًوا يف لجنــة اإلصــاح بالحــي.
مخلصــا
شــقيقه األصغــر عرفــات أوضــح أنــه رأى يف شــقيقه املجاهــد طــال األب واألخ والصديــق ،ويكمــل« :عهدنــاه ً
بــا ًرا بوالديــه ،وبفقــده فقدنــا جــز ًءا كبـرًا مــن حياتنــا».

مشواره الجهادي

اتســم الشــهيد املقــدام طــال بغريتــه عــى الديــن ومحافظتــه عــى الصــاة؛ فــا أن يرفــع األذان حتــى يقــوم بســحب
املوجوديــن إىل الصــاة يف املســجد ،وحــن يســأله أحــد عــن ذلــك يقــول« :أنــا سأحاســب مثلكــم إن مل أدعكــم إىل
الصــاة» .ســعى دامئًــا إىل إدخــال الــرور إىل قلــوب الفقـراء والعائلــة ،وترجــم ذلــك مــن خــال قلبــه العطــوف الرحيــم
وخصوصــا مــع أرحامــه.
ً
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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رضوســا يف  27ديســمرب (كانــون األول) 2008م عــى شــعب أعــزل إال مــن
شــنت قــوات اإلج ـرام الصهيونيــة حر ًبــا
ً
الدعاء_الحــرب األوىل عــى غــزة (._)2009/2008

جمــع الشــهيد املجاهــد طــال أوالده وكافــة أفــراد عائلتــه يف بيتــه يف الطابــق األريض البالــغ عددهــم خمســة
وعرشيــن فــر ًدا مــن الذكــور واإلنــاث أطفـ ً
ـال ونســاء وذلــك يف 3ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،ويف متــام الســاعة الثانيــة
عــرة ليـ ًـا ســمعوا دوي إطــاق نــار كثيــف جــدً ا ظــل حتــى الثالثــة صبا ًحــا مــن يــوم  4ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م.
طــل الشــهيد املجاهــد طــال مــن فتحــات البيــت ،فــرأى جنــود االحتــال يطلقــون النــار هنــا وهنــاك .وبعــد صــاة
الفجــر قامــت الطائ ـرات بإطــاق النــار عــى خزانــات امليــاه العلويــة مــا دفعهــم إىل تعبئــة الجالونــات .وعنــد متــام
الســاعة الســابعة اشــتد إطــاق النــار عــى البيــت إضافــة إىل القذائــف االرتجاجيــة .يكمــل صــاح االبــن األكــر لشــهيدنا
املجاهــد طــال حديثــه« :أخذنــا ننتقــل مــن غرفــة لغرفــة ومــن زقــاق آلخــر ومــن صالــون ملطبــخ ،ومل نكــف عــن
االتصــال بوســائل اإلعــام واإلســعاف والصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،ولكــن ال مجيــب .وعنــد الســاعة الثامنــة
قصفــت قــوات االحتــال الشــقة العلويــة مــن البيــت وحولتهــا إىل ركام» .يوضــح صــاح أن زوج خالتــه جــاء وأخربهــم
بالحريــق الــذي شــب يف الشــقة وتابــع« :ســارعنا إىل إطفــاء اليســر مــن الحريــق .خرجــت أنــا وابنــي الــذي مل يتجــاوز
الســتة األشــهر وزوج خالتــي لــرى مــاذا هنــاك ،وفجــأة ســمعنا صوتًــا ينــادى علينــا مــن الناحيــة الرشقيــة ،ومــا أن
التفــت حتــى شــاهدت الجيــش بالقــرب منــا ،فنــادى عــي عــن بعــد :اكشــف عــن بطنــك! رأيــت معــه ســا ًحا مختل ًفــا
عــا عهدنــاه  ،فقلــت لــه :نحــن مزارعــون قــال يل :ال ،أنــت حــاس ،أنــت جهــاد ،أنــت إرهــايب .وطلــب منــى الهويــة،
وكان ابــن عمــى عنــد البــاب فقــال يل الجنــدي :نــاد عليــه ليحــر هويتــك وهويتــه مــن البيــت ،وطلــب منــه الكشــف
عــن بطنــه يف وقــت الصقيــع والريــح ،وســألنا قائـ ًـا :البيــت فيــه مقاومــة إرهابيــة؟ قلــت :ال ،البيــت فيــه أطفــال ونســاء
ـخصا .جــاء الجيــش ودخــل
كبــار يف الســن» .أردف صــاح« :بعــد ســاعتني قامــوا بجمــع عائلتــي املكونــة مــن ســبعني شـ ً
الجنــود مصوبــن ســاحهم ،وأخرجونــا إىل بيــت ثــان فأصبحنــا  97فــر ًدا  ،وحولــوا بيتنــا لثكنــة عســكرية .مل يكــن أمامنــا
وقتــذاك ســوى رحمــة اللــه  ،ال غــاز وال كهربــاء وال طعــام وال رشاب ،واألطفــال يتضــورون جو ًعــا» .يســتذكر صــاح
املوقــف املحفــور يف الذاكــرة« :يف  5ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م الســاعة  6:40صبا ًحــا قمنــا بجمــع الحطــب مــن
باحــة املنــزل تحــت نظــر الجنــود .وفجــأة قــام الجيــش بإطــاق قذيفــة علينــا استشــهد عــى أثرهــا محمــد ابــن عمــي،
وأصبــت أنــا وأطفــايل وأقربــايئ ومــن كان قري ًبــا مــن القذيفــة ،وأطلــق الجنــود قذيفتــن عــى البيــت استشــهد بعدهــا
عــرون فــر ًدا فــو ًرا .رأيــت الــدم واألشــاء واألطـراف موزعــة عــي املنــزل ورائحــة الكربيــت والدخــان قــد مــأت الغرفــة،
فحملــت مــن رأيتــه يتنفــس مــن أبنــايئ وأقــاريب ،ومــا أن اســتعدت الوعــي حتــى أبــرت أيب مستشــهدً ا بعــد أن اخرتقــت
الشــظايا جســده ورأســه ،وخالتــي ووالــديت وابنتــي قــد استشــهدن .عــرون شــهيدً ا ،مناظــر مؤملــة ،لكــن اللــه ينــزل
ـخصا ،مل يكــف العــدو عــن إطــاق النــار
الصــر عــى املؤمنــن .خرجنــا مــن البيــت مصابــن حيــث بلــغ عددنــا  66شـ ً
علينــا .ووصلنــا دوار دولــة بالزيتــون فوجدنــا اإلســعافات ،نقلونــا إىل مستشــفى الشــفاء .تركنــا تســعة مــن املصابــن ال
نعــرف لهــم أثـ ًرا ،وملــا حاولــت االطمئنــان عليهــم عــر الجــوال مل أســمع ســوى األنــات واآلهــات .قمنــا بعــد ذلــك بعمــل
اعتصــام عنــد الصليــب األحمــر حتــى قامــت طواقمــه بإخـراج اإلصابــات التســع».
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الشهيد املجاهد محمد إبراهيم حلمي السموين
قاهر األعداء

كــم هــي عظيمــة تلــك الفكــرة ،كم هــي عظيمة تلــك الطلقــة ،وكم
هــم رجــال مــن يقاومــون املحتــل البغيــض ،هــم املجاهــدون رهبــان
الليــل وفرســان النهــار ،هــم حملــة إرث اإلميــان والوعــي والثــورة،
هــم أبنــاء الشــقاقي املعلــم األمــن ،إنهــم جنــود العــز امليامــن ،جنــود
رسايــا القــدس الذيــن هــم لهــذه األرض حافظــون.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1983

تنسم الشهيد املجاهد محمد إبراهيم السموين (أبو إبراهيم) أوىل نسامت هواء قطاع غزة يف  22ديسمرب (كانون األول)
1983م حيث نشـأ وترعرع بني جنبات أرسة بسـيطة وصابرة ،تتكون من والديه األكرمني وسـبعة من األشـقاء وشـقيقتني.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث فنعــم الطالــب املجتهــد يف
دروســه .وتــزوج مــن رفيقــة دربــه وأنجــب منهــا (إبراهيــم ،مــوىس ،رفيقــه يف الشــهادة املعتصــم باللــه ،محمــد الــذي
ولــد بعــد استشــهاد أبيــه وســمي عــى اســمه ليحمــل صفتــه ويكمــل مشــوار والــده بــإذن اللــه).
تعتــر عائلــة الســموين مــن أكــر العائــات التــي قدمــت العديــد مــن أبنائهــا اإلبـرار عــى طريــق تحريــر فلســطني
ويذكــر منهــم :أشــقاؤه الشــهيد أحمــد إبراهيــم الســموين 15 ،عا ًمــا ،الشــهيد إســاعيل إبراهيــم الســموين 13 ،عا ًمــا،
الشــهيد إســحاق إبراهيــم الســموين 11 ،عا ًمــا ،الشــهيد يعقــوب إبراهيــم الســموين 9 ،أعــوام ،الشــهيد نضــال إبراهيــم
الســموين 5 ،أعــوام ،ووالدتهــم الشــهيدة ليــى نبيــه الســموين .جميعهــم ارتقــوا شــهداء أثنــاء قصــف قــوات االحتــال
ملنزلهــم خــال الحــرب األوىل عــى غــزة (.)2009/2008
صفاته وأخالقه

كــم هــو صعــب الحديــث عمــن زرع بقلوبهــم حــب اللــه ورســوله ونــروه بــكل مــا ميلكــون ،جمــع الشــهيد
املجاهــد محمــد الســموين الكثــر مــن الصفــات الحميــدة التــي يدعــو لهــا ديننــا الحنيــف فضـ ًـا عــن اتصافــه بقــوة
الشــخصية فهــو كــا يقولــون عنــه ذو هيبــة ومتتــع بجــرأة عاليــة.
تقــول شــقيقته وجفنهــا مرتقــرق بالدمــوع« :محمــد مبثابة األب بالنســبة يل ،فلم أشــعر بالخوف وهو بجانبنــا ،ربطتني
بــه عالقــة جيــدة بل إنه متتع بعالقة طيبة مع الجميع فهو ذو خلق حســن كام اتصف أخــي بالكرم وحب البذل والعطاء».

أمــا خالتــه فتحدثــت فيــه قائلــة« :محمــد رحمــه اللــه أحببنــاه جميعنــا فعالقتــه بنــا حســنة أساســها الحــب يف
اللــه فلــم يحمــل يف قلبــه أدىن ذرة حقــد ألحــد ،ومــن شــدة طيبــة قلبــه يقــوم بتوزيــع بعــض محصولــه الزراعــي عــى
األصدقــاء والجـران حيــث إن لــه قطعــة أرض صغــرة يقــوم بزراعتهــا بأنــواع مــن الخـراوات كوســيلة لكســب الــرزق».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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فلســطيني حــر مــيء قلبــه بحــب اللــه وحــب الوطــن والتضحيــة يف ســبيله إلعــاء كلمــة الحــق ورؤيــة رايــة
فلســطني ترفــرف فرحــة عــى مــآذن القــدس حــرة مســتقلة.

عــرف شــهيدنا املجاهــد محمــد مثابـ ًرا مجاهــدً ا يبــذل الغــايل والرخيــص يف ســبيل إعــاء كلمــة ال إلــه إال اللــه وتطهــر
أرض فلســطني مــن دنــس العــدو الغاصــب حيــث يذكــر لــه العديــد مــن املواقــف البطوليــة التــي تــدل عــى رجــل
شــجاع ال يهــاب املــوت ،فبعــد تهديــد املقاومــة الفلســطينية العــدو الصهيــوين واعتبــار العــدو للقذائــف والصورايــخ
التــي تطلــق مــن قطــاع غــزة أخطــا ًرا محدقــة عــى حيــاة املســتوطنني الصهاينــة ،جــاءت لحظــة الصفــر لتنفيــذ الحــرب
الشــعواء ضــد القطــاع  ،لتغــر معــامل األرض والحجــر والشــجر ،ضاربــة بعــرض الحائــط كافــة املواثيــق واألعــراف
الدوليــة التــي تنــادي بهــا حقــوق اإلنســان ،فعــى الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة ،تحديــدً ا رشق حــي الزيتــون ،دارت
ملحمــة بطوليــة بــن رجــاالت رسايــا القــدس الذيــن انتــروا حســب الخطــط املعــدة لصــد العــدوان ،حيــث أتــت
اإلشــارة مــن القائــد امليــداين الشــهيد محمــد إبراهيــم الســموين للمجاهديــن باملنطقــة باالســتعداد واالنتشــار فجهــز
املجاهــدون عبواتهــم الناســفة لتصبــح جاهــزة لالنفجــار .مــا هــي إال لحظــات حتــى جــاءت اإلشــارة مــن الشــهيد
املجاهــد محمــد الســموين للمجاهــد اآلخــر الشــهيد وليــد الســموين املوجــود يف منطقــة ال يســتطيع أن يــرى منهــا
بشــكل جيــد ،فيــا تســلم زمــام األمــور رفيقــه الشــهيد محمــد .وتحــت صيحــات اللــه أكــر أحــال مجاهــدو رسايــا
القــدس األبطــال جنــود الكيــان الصهيــوين مــا بــن قتــى وجرحــى ،وحســب مــا أكــد أحــد املجاهديــن املشــاركني ،فــإن
رصاخ الجنــود وبكاءهــم ســمعا مــن مســافات بعيــدة ،كنايــة عــن مــدى اإلصابــة املبــارشة للدبابــة مــن قبــل املجاهديــن.
موعد مع الشهادة

يف يــوم األحــد املوافــق  4ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ،وبينــا قــوات االحتــال
الصهيــوين متعــن يف ارتــكاب مجازرهــا بحــق املدنيــن يف قطــاع غــزة خــال الحــرب األخــرة عــى القطــاع ،ارتكبــت قــوات
االحتــال الصهيــوين مجــزرة بشــعة بحــق عائلــة الســموين حــن قامــت بجمــع العـرات من أفـراد العائلــة يف أحــد املنازل
قبــل أن تقــوم بقصفــه بالصواريــخ مــا أدى إىل استشــهاد أكــر مــن  20فــر ًدا مــن العائلــة مــن بينهــم الشــهيد املجاهــد
محمــد إبراهيــم الســموين الــذي ظــل ينــزف حتــى اليــوم التــايل  5ينايــر (كانــون الثــاين ) 2009م بســبب منــع قــوات
االحتــال ســيارات اإلســعاف مــن الوصــول إليــه أو ألحــد مــن العائلــة .ويــروي أحــد الناجــن مــن العائلــة قصــة املجــزرة
التــي حدثــت يف منزلــه قائـ ًـا« :توغلــت أرتــال مــن دبابــات االحتــال رشق حــي الزيتــون ،وقامــت بتجميــع ع ـرات
األرس مــن عائــات الســموين يف بيــت واحــد مســاحته  180مـرًا مرب ًعــا ،ومــن ثــم قامــت بقصفــه بالقذائــف ملــدة عــر
دقائــق حتــى ســقطنا جمي ًعــا بــن جريــح وشــهيد» .وأضــاف« :بعدمــا قامــت قــوات االحتــال بإمطارنــا بهــذا العــدد مــن
القذائــف؛ تحـ َّول البيــت إىل بركــة مــن الدمــاء ،فم َّنــا مــن مــات عــى الفــور ،وم َّنــا مــن ظـ َّـل جري ًحــا يصــارع املــوت حتــى
فــارق الحيــاة بعــد ســاعات» عــى حــدِّ تأكيــده .وأشــار إىل أن قــوات االحتــال منعــت ســيارات اإلســعاف مــن الوصــول
إىل أفـراد العائلــة املســتهدفة رغــم املناشــدات العديــدة التــي و َّجهوهــا للصليــب األحمــر حيــث ظلــوا ينزفــون الدمــاء
ملــدة أربــع وعرشيــن ســاعة قبــل أن تتمكَّــن ســيارات اإلســعاف بعــد أيــام مــن الوصــول إليهــم وإجالئهــم إىل املشــايف.
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الشهيد الشبل محمد سمري أمني حجي
بصدق الرجال نال الشهادة

طفــل يف عمــره ،لكنــه كبــر يف حبــه للــه ووطنــه ويف حديثــه
وطاعتــه لربــه ووالديــه .حمــل هــم أهلــه يســاعدهم يف كل عمــل،
ومتنــى الشــهادة يف ســبيل اللــه بصــدق وثبــات حتــى نالهــا بإقــدام يف
طليعــة املجاهديــن األبــرار يف عائلــة الســموين.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1994

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد ســمري حجــي يف حــي الزيتــون رشق مدينــة غــزة بتاريــخ  12ينايــر (كانــون الثــاين)
1994م ألرسة محافظــة مثابــرة عــى رزقهــا ،لــه مــن األشــقاء ثالثــة ومــن الشــقيقات خمــس.
ســكنت عائلــة الشــهيد الشــبل محمــد منطقــة البلــد يف حــي الزيتــون ،وبــدأ شــهيدنا حياتــه الدراســية يف مدرســة
خليــل النبــاين االبتدائيــة ،ثــم املرحلــة اإلعداديــة ،ولكــن بســبب الظــروف الحياتيــة القاســية التــي أحاطــت بعائلــة
الشــهيد قــرر أن يســاعد والــده يف مهنــة الزراعــة.
اعتــاد شــهيدنا البــار محمــد عــى االســتيقاظ املبكــر مــع ســاعات الفجــر حيــث يقــوم برتتيــب فراشــه ويخــرج يف
وجــه الــرد حتــى يعــود باملــال ،ويرســم االبتســامة العريضــة يف وجــه والديــه فحمــل عــبء الحيــاة كــا حمــل فخــر
الشــهادة يف ســبيل اللــه عــز زجــل منــذ صغــره حيــث أحــب الجهــاد واالستشــهاد.
صفاته وأخالقه

يقــول والــده أبــو حلمــي« :محمــد كريــم بصــورة ال توصــف ،بــل يؤثــر عــى نفســه يف ســبيل إســعاد غــره ،أحــب
النظافــة والرتتيــب بصــورة الفتــه يف املدرســة والعمــل واملنــزل ويف حاجياتــه أيضً ــا» .أمــا والدتــه أم حلمــي فتقــول« :لقــد
متيــز بعطفــه وحنانــه عــى األطفــال الذيــن يصغرونــه سـ ًنا».
عــرف شــهيدنا الشــبل محمــد رحيـ ًـا بوالديــه وأقربائــه ،اجتامع ًيــا منــذ صغــره يحــاول أن يشــابه الكبــار يف ترصفاتــه،
تشــعر بأنــك تحــادث رجـ ًـا واع ًيــا حينــا تتكلــم معــه.
تكم ــل أم حلم ــي الق ــول« :لق ــد أحبن ــي كثــ ًرا ومل يرف ــض يل طل ًب ــا ك ــا ح ــرص ع ــى مس ــاعدة وال ــده والن ــاس
والجــران يف املس ــجد».

مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املقــدام محمــد باك ـ ًرا بالحركــة الجهاديــة منــذ نعومــة أظافــره ،لقــد أحــب الجهــاد اإلســامي بعــد
أن وطئــت قدمــه مســجد التوحيــد ،وصــار مثاب ـ ًرا عــى الصــاة منــذ طفولتــه حتــى إنــه تعــود أن يذهــب طفـ ًـا إىل
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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املســجد يف صــاة الفجــر لتقربــه مــن اللــه ،التحــق بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف
متحمســا يف عملــه الطــايب مــن حيــث توزيــع البوسـرات وصــور الشــهيد الدكتــور
مدرســة خليــل النبــاين ،وبــدا رشــيدً ا
ً
فتحــي الشــقاقي ،وطلــب محمــد بشــدة أن يلتحــق بصفــوف الجنــاح العســكري رسايــا القــدس مــع أنــه شــبل صغــر
ولكنــه قــوي البنيــة كبــر الجســم يبــدو عليــه النضــج يف عمــره كالشــباب .وقــررت القيــادة يف رسايــا القــدس أن تخضعــه
لتدريــب خــاص وعنيــف حيــث يرجــع إىل أهلــه ويتخــى عــن الدخــول إىل الرسايــا ،لكنــه واصــل التدريــب بصــورة
أدهشــت املدربــن بصالبــة تحملــه يف التدريــب مــا دفعهــم إىل التفكــر يف أمــره بصــورة جديــة .اعتــاد الشــهيد املجاهــد
محمــد أن يقــدم طلــب املســاعدة للمرابطــن مــن اإلخــوة يف رسايــا القــدس ،ويســاندهم يف جلــب الطعــام  ،لقــد أحــب
الشــهادة كث ـ ًرا ويقــول لوالــده« :أمتنــى أن أستشــهد يــا أيب» ،ويعــاود بنفــس القــول ألمــه التــي تصمــت وتقــول« :إن
شــاء اللــه خــر ميــه».
اســتمرت األيــام والشــهيد الشــبل محمــد يواصــل ســعيه لالنضــام إىل صفــوف رسايــا القــدس حيــث أحــب الجهــاد
واملقاومــة التــي خــص فيهــا رسايــا القــدس وحركــة الجهــاد اإلســامي.
موعد مع الشهادة

يف فجــر يــوم االثنــن  5ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ويف خضــم الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008حــورص
داخــل منزلــه يف حــي الزيتــون بغــزة ،فأخــذ يصــي قيا ًمــا ويدعــو للــه عــز وجــل أن يســلم أهلــه وأقربــاءه يف املنطقــة،
وأمــه تقــرأ القــرآن وتدعــو اللــه عــز وجــل أن يحمــي املنــزل.

مل متــض ســاعات حتــى أمرهــم الجيــش الصهيــوين الباغــي بإخــاء املنــزل والتوجــه نحــو جنــوب القطــاع وإال فــإن
مصريهــم املــوت ،وبعــد إطــاق النــار والقذائــف تجــاه املنــزل لرتهيبهــم اضطــر والــده أن يــرك منزلــه ليحمــي عائلتــه
وأطفالــه ،وبعــد أن ســاروا قرابــة الـــ 150مـ ًرا نظــر أحــد القناصــن الصهاينــة إىل شــهيدنا الشــبل محمــد ،وأطلــق نـران
أســلحته عــى رأســه وصــدره فارتقــى شــهيدً ا مرض ًجــا بدمائــه الطاهــرة يــروي بهــا أرض فلســطني الزيتــون صاعــدً ا إىل
ربــه يف يــوم مبــارك وهــو يــوم االثنــن ،وظــل شــهيدنا الفــارس محمــد ملقــى مــدة يومــن ،وعندمــا أىت الصليــب االحمــر
الــدويل ليأخــذ جثامنــه فوجــئ بأنــه مــا زال ينــزف .فســبحان اللــه العظيــم!
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الشهيد املجاهد محمد محمد نبيه الغزايل
من شهداء الحرب األوىل عىل غزة

منــذ أن أنشــب الوحــش الصهيوين مخالبــه يف لحم األرض والشــعب
يف فلســطني وأرساب الشــهداء والجرحــى تــوايل التحليــق وترديــد نشــيد
األمل وحلــم الحريــة .مل يتوقــف املجاهــدون الفلســطينيون عــن عطــاء
األرواح والدمــاء يف ســخاء مشــهود .إنهــا مهــر الحريــة والكرامــة اللتــن
ال حيــاة لإلنســان يف غيابهــا أو نقصانهــا .يقتــل الفلســطيني أو يجرح
وهــو يعيــش لحظــة حيــاة عاديــة ســوية مثــل ذهابــه لـراء الخبــز.

)(2009 - 1989

الميالد والنشأة

يف  28ديســمرب (كانــون األول) 1989م ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد محمــود الغ ـزايل مبدينــة غــزة لعائلــة بســيطة
تتكــون مــن أحــد عــر فــر ًدا يجتمعــون عــى املحبــة واملــودة ويتقاســمون األمل ومـرارة العيــش تحــت وطــأة االحتــال.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ يف مدرســة اإلمــام الشــافعي مبدينــة غــزة ،ثــم أنهــى املرحلــة
اإلعداديــة يف مدرســة شــهداء الزيتــون ،والثانويــة كذلــك يف نفــس املدرســة ،لكنــه استشــهد قبــل تقدمــه الختبــارات
الثانويــة العامــة بأشــهر قليلــة .شــهيدنا املجاهــد محمــد مل يكــن الشــهيد األول يف عائلتــه؛ فقــد ســبقه الشــهيد صــاح
الغـزايل الــذي ارتقــى عــام 1990م برصــاص صهيــوين غــادر يف منطقــة جحــر الديــك وســط قطــاع غــزة ،وشــقيقه هــاين
الــذي ارتقــى خــال األحــداث املؤســفة التــي وقعــت يف قطــاع غــزة عــام 2007م.
صفاته وأخالقه

«فكاهــي دائــم االبتســام ،ويأخــذ األمــور ببســاطة ومــرح» هكــذا وصفــه والــده .وهــو إىل مــا ســبق حســن الخلــق،
يطيــع والديــه ويخاطبهــا يف أدب ،ويحافــظ عــى صالتــه يف املســجد شــأن املســلم الصــادق اإلميــان .واتصفــت عالقتــه
مــع األقــارب والج ـران واألصدقــاء باملحبــة والثقــة واالح ـرام .ويف املدرســة ميــزه اجتهــاده واحرتامــه ملعلميــه وزمالئــه
الذيــن بادلــه احرتا ًمــا باحـرام .وشــغله مــا يالقيــه شــعبه مــن صنــوف القســوة واالضطهــاد عــى يــد املحتــل الصهيــوين،
فأخــذ يتصيــد اللحظــة املالمئــة ملقاومــة الظلــم وانتـزاع الحريــة لشــعبه مــن مخالــب الوحــش الصهيــوين.
مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا املجاهــد محمــد رغــم صغــره يخــط طريقــه الجهــادي بااللتـزام يف مســجد صــاح الديــن بحــي الزيتــون
ويتلقــى مــع أشــبال الجهــاد الــدروس الدينيــة والدعويــة ،ويشــارك يف األمســيات التــي نظمتهــا الحركــة يف املســجد،
وغريهــا مــن الفعاليــات واملهرجانــات التــي أقيمــت وقتهــا يف حــي الزيتــون.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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موعد مع الشهادة

 5ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008خبــأ يف طياتــه حزنًــا لعائلــة
الغ ـزايل ولرفــاق شــهيدنا املجاهــد محمــد ومحبيــه حينــا خــرج مــن منزلــه متطه ـ ًرا متطي ًبــا برفقــة صديقيــه ل ـراء
الخبــز .وملــا وصــل ثالثتهــم مفــرق «دولــة» قاصديــن مخبــز اليازجــي مقابــل مســجد أرض الربــاط عــى شــارع صــاح
الديــن يف حــي الزيتــون ،الحظــوا قــوة للعــدو متمركــزة قــرب املخبــز ،وفجــأة أطلقــت طائــرة اســتطالع صهيونيــة
صاروخــن عليهــم فارتقــى الشــهيد املجاهــد أحمــد النــزيل عــى الفــور ،وأصيــب الشــهيد الفــارس محمــد الغـزايل بجــروح
خطــرة أدت الستشــهاده بعــد قرابــة الســاعة ،وأصيــب الشــاب الثالــث ،ولكــن مشــيئة اللــه أرادت لــه أن يتعــاىف.
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الشهيدة املجاهدة هدى نائل فارس السموين
شهيدة اإليثار والنور

ارتقــت الشــهيدة املجاهــدة هــدى وهــي تحمــي شــقيقها مــن
الصواريــخ والقذائــف الهمجيــة الصهيونيــة التــي اقتحمــت منــازل
األطفــال يف عائلــة الســموين لرتتقــي رافعــة إصبــع الشــهادة بعــد أن
أصــاب الصــاروخ الغــادر وجههــا الطاهــر.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1992

ول ــدت الش ــهيدة املجاه ــدة الحافظ ــة لكت ــاب الل ــه ه ــدى نائ ــل ف ــارس الس ــموين يف  19أكتوب ــر (ترشي ــن األول)
1992م يف ح ــي الزيت ــون رشق مدين ــة غ ــزة ألرسة كرمي ــة محافظ ــة تخ ــاف الل ــه وهمه ــا يف الحي ــاة تربي ــة أبنائه ــا ع ــى
التق ــوى وال ــورع.
الشــهيدة املجاهــدة هــدى طاهــرة عفيفــة تقيــة ال يغادرهــا الحيــاء ،لهــا ثــاث شــقيقات وثالثــة أشــقاء ،ترعرعــت
يف حــي الزيتــون مســقط رأســها ،وربيــت يف عائلــة الســموين الكرميــة ،أكملــت شــهيدتنا مرحلــة الدراســة االبتدائيــة
واإلعداديــة والثانويــة متفوقــة نجيبــة ناجحــة بامتيــاز يف مدرســة خليــل النبــاين يف حــي الزيتــون بغــزة ،ولكــن قضــاء
اللــه حــال دون إكاملهــا مشــوار التعليــم والنجــاح ،فذهبــت خالــدة إىل مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر ،حيــث ارتقــت
الشــهيدة مــع والدتهــا يف الحــرب األوىل عــى غــزة (.)2009/2008
صفاتها وأخالقها

مــن صفاتهــا العفــة واألخــاق والحيــاء حتــى إنهــا تذهــب إىل املدرســة ســاترة وجههــا بكتــاب حتــى ال يراهــا النــاس
لقــوة ورعهــا وتقواهــا مــن اللــه عــز وجــل .ويقــول والدهــا الصابــر املحتســب الــذي فقــد أمهــا معهــا« :اعتــادت أن
تــؤدي كل يشء كأنهــا األم ال البنــت ،تســاعد أشــقاءها عــى التعليــم والدراســة ،وهــي حافظــة لكتــاب اللــه عــز وجــل،
وتواظــب عــى دراســة األحــكام والتجويــد» ،ويضيــف والدمــوع يف عينيــه« :إذا أرادت أن تطلــب منــي شــي ًئا تنتظــر
خــروج مــن يف املنــزل حيــاء منهــم ،ومل تغــب عنهــا الطيبــة الـراءة وحــب الجـران» ،ويكمــل والدهــا الصابــر« :هــدى
تقــوم بواجباتهــا املدرســية دون أن يؤثــر ذلــك عــى واجباتهــا يف املنــزل .إن شــاء اللــه نراهــا يف حــوض النبــي العدنــان
 يــوم الديــن ،وإن شــاء اللــه نلحــق بهــا».
مشوارها الجهادي

مل يكــن حفــظ كتــاب اللــه عــز وجــل هــو جــل مــا فعلتــه الشــهيدة املجاهــدة هــدى الســموين ،بــل جــادت بنفســها يف
تعليــم الديــن وأصولــه لبنــات املســلمني واألخــوات يف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مســجد التوحيــد يف منطقــة الســموين
بحــي الزيتــون .واعتــادت أن تقــوم بدراســة أحــكام التجويــد والتــاوة يف القــرآن الكريــم .وبعــد أن انتهــت مــن ذلــك
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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أرصت عــى تزويــد أخواتهــا يف املســجد مبــا تعلمتــه مــن أحــكام .وعملــت محفظــة لكتــاب اللــه لألخــوات الصغـرات يف
الســن الــايت ال يحســن قـراءة القــرآن.
واظبــت الشــهيدة املجاهــدة هــدى عــى مســاعدة أهــايل الشــهداء يف رسايــا القــدس مــن خــال دعمهــم معنو ًيــا
ونفس ـ ًيا واحتســاب ذلــك عنــد اللــه تعــاىل.
ودرجــت عــى الذهــاب بصــورة دوريــة إىل منــازل الشــهداء والجرحــى واألرسى ،ومتنــت لــو ترتقــي شــهيدة يف ســبيل
اللــه عــى أي جنــب كان يف اللــه مرصعهــا.
موعد مع الشهادة

يف يــوم  5ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008ويف صبــاح يــوم االثنــن
قامــت القــوات الصهيونيــة بعمليــة عســكرية والشــهيدة املجاهــدة هــدى الســموين وعائلتهــا محتجــزون يف منــزل أحــد
أفـراد العائلــة ،وبعــد يومــن مــن الحصــار قــرر العــدو الغاصــب تفجــر املنــزل وقصفــه فــوق رؤوس ســاكنيه ،فاطلــق
صواريخــه الغــادرة عــى املتواجديــن ،يف حينهــا كانــت الشــهيدة املجاهــدة هــدى تحمــل شــقيقها الصغــر تحــاول تهدئته
مــن الرعــب الــذي حــل بــه جـراء الصواريــخ والقذائــف وإطــاق النــار الغزيــز ،ومعهــا عـرات النســاء واألطفــال.
بــدأ القصــف وأخــذت الشــهيدة املجاهــدة هــدى تحمــي مــن بجوارهــا فأصابتهــا شــظايا يف معظــم أنحــاء جســدها
وحملــت شــقيقها حتــى ال يــؤذى .وتصــدت للشــظايا عــن والدتهــا .تكاثــرت الشــظايا يف وجــه وجســد هــدى الطاهــر ،ثم
أطلقــت الطائ ـرات الصهيونيــة صارو ًخــا عــى املنــزل أصــاب وجــه الشــهيدة هــدى ،فاستشــهدت مــع والدتهــا وجدهــا
وجدتهــا وعمهــا حيــث ارتقــى مــا يقــارب  21فــر ًدا مــن عائلــة الســموين الذيــن أقبلــوا عــى اللــه يف يــوم االثنــن املبــارك.
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الشهيد املجاهد زياد سعيد حسن نصار
حسن الخلق متواضع النفس

يف ذكـراك ســيدي الشــهيد املجاهــد زيــاد نصــار نقــف صغــا ًرا أمــام
دمــك الطاهــر وشــهادتك املباركــة .زيــاد نصــار تقــدم ومل يعــرف طريقًا
للرتاجــع .هكــذا عرفنــاه دامئًــا .تقــدم ليدافــع عــن كل املظلومــن
واملحرومــن واملقهوريــن واملســتضعفني .تقــدم ليدافــع عــن املخيــم
الفقــر مــن غــدر الصهاينــة الجبنــاء.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1983

ولــد شــهيدنا املجاهــد زيــاد ســعيد نصــار (أبــو الـراء) بتاريــخ  10ديســمرب (كانــون األول) 1983م يف معســكر ديــر
البلــح وســط قطــاع غــزة فــكان أ ًخــا لســبعة مــن اإلخــوة واألخــوات ،وتــرىب يف أرسة محافظــة تعــود أصولهــا إىل قريــة
«جولــس» مــن قــرى فلســطني املحتلــة حيــث هاجــر أهلــه عــام 1948م ليســتقر بهــم املقــام يف مخيــم ديــر البلــح
لتعيــش األرسة حيــاة مليئــة باملعانــاة واألمل كــا األرس املهاجــرة التــي ســلب الصهاينــة أراضيهــا.
درس الشــهيد املجاهــد زيــاد يف مدرســة ديــر البلــح حيــث تلقــى فيهــا تعليمــة االبتــدايئ واإلعــدادي كــا حصــل عــى
الثانويــة العامــة مــن مدرســة املنفلوطــي الثانويــة والتحــق بعدهــا بالجامعــة اإلســامية.
متيــزت أرسة شــهيدنا املجاهــد زيــاد مبشــوار جهــادي كبــر حيــث أخــوه األكــر أميــن نصــار أحــد شــهداء االنتفاضــة
األوىل ،وكان مطلوبًــا لقــوات العــدو الصهيــوين ،وتــم اغتيالــه داخــل الســجن بعــد اعتقالــه وكذلــك اعتقــل والــده بعــد
عودتــه مــن األردن عــن طريــق الجــر وأمــى  13شــه ًرا داخــل الســجن واعتقــل أخــوه أيضً ــا واستشــهد أبنــاء أعاممــه
الشــهيد :نــر نصــار والشــهيد :طــارق نصــار والشــهيد :أســامة نصــار والشــهيد :إيهــاب نصــار.
صفاته وأخالقه

متي ــز الش ــهيد املق ــدام زي ــاد بحس ــن خلق ــه وتواضع ــه ،م ــا جعل ــه محبو ًب ــا مداو ًم ــا ع ــى الصل ــوات يف املس ــجد
بش ــكل مس ــتمر .و ُع ــرف بعالق ــة طيب ــة م ــع أرست ــه ألن ــه الب ــار بوالدي ــه الحن ــون عليه ــا وربطت ــه بأصدقائ ــه عالق ــة
حس ــنة ،ف ــكان يش ــاطرهم أفراحه ــم وأحزانه ــم ،واتص ــف بالتدي ــن الش ــديد والخل ــق الكري ــم ،فع ــاش معط ــا ًء ومحب ــا
لألطف ــال يف ــرح بلقائه ــم.
مشواره الجهادي

انضــم شــهيدنا املقــاوم زيــاد إىل صفــوف رسايــا القــدس وعمــل بــكل إخــاص وتفــان ،ألنــه عــرف مــن اللحظــة األوىل
النضاممــه بأنــه شــهيد حــي ينتظــر اللقــاء .وعمــل ضمــن اللجنــة الدعويــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مســجد عمــر بــن
الخطــاب إضافــة إىل حفظــه للقــرآن يف نفــس املســجد.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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خــاض شــهيدنا املقــدام زيــاد عــدة دورات عســكرية مميــزة منهــا دورات يف االقتحامــات ،كــا شــارك أيضً ــا يف
عمليــات الربــاط عــى الثغــور لصــد االجتياحــات الصهيونيــة عــى مدننــا ومخيامتنــا .وحصــل عــى دورة يف االتصــاالت
الســلكية والالســلكية وكذلــك عــى دورات يف املفاهيــم الحركيــة.
ش ــارك الش ــهيد املجاه ــد زي ــاد م ــع إخوان ــه يف رساي ــا الق ــدس يف ص ــد العدي ــد م ــن االجتياح ــات الصهيوني ــة ع ــى
مدين ــة دي ــر البل ــح ومنطق ــة أب ــو العج ــن حي ــث تق ــدم الصف ــوف لص ــد ه ــذه االجتياح ــات م ــع رفي ــق درب ــه الش ــهيد
املجاه ــد محم ــد عفان ــة ،وال ــكل يع ــرف عمله ــم يف ص ــد االجتياح ــات لش ــارع أب ــو عري ــف حي ــث استش ــهد يف ه ــذا
االجتي ــاح  4م ــن أبن ــاء دي ــر البل ــح وأصي ــب ع ــدد آخ ــر .وش ــارك الش ــهيد الف ــارس زي ــاد يف عملي ــات إط ــاق صواري ــخ
موجه ــة باالش ـراك م ــع كتائ ــب الش ــهيد أب ــو مصطف ــى ع ــى مغتصب ــة «نيتس ــاريم» س ــابقًا وع ــى اآللي ــات العس ــكرية
للع ــدو الصهي ــوين الت ــي كان ــت تتح ــرك ع ــى مف ــرق الش ــهداء ك ــا ش ــارك بع ــدة عملي ــات إط ــاق قذائ ــف اله ــاون
ع ــى مغتصب ــة «كف ــار داروم» س ــابقًا.
شــارك الشــهيد املقــدام زيــاد ضمــن وحــدات اإلســناد للمجاهديــن يف عمليــة إطــاق قذائــف ( )R.B.Gمــع كتائــب
القســام أثنــاء اجتيــاح منطقــة أبــو العجــن.
موعد مع الشهادة

يف خضـــم الحـــرب األوىل عـــى غـــزة ( )2009/2008يف ديســـمرب 2008م وأثنـــاء اشـــتداد املواجهـــة بـــن رجـــال
الل ــه واملغتصب ــن تجه ــز الش ــهيد املجاه ــد زي ــاد م ــع رفي ــق درب ــه الش ــهيد املجاه ــد محم ــد عفان ــة له ــذه املواجه ــة
ي ــوم الثالث ــاء املواف ــق  6يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 2009م ،فقب ــل ص ــاة الفج ــر كان ــا يحرس ــان الثغ ــور الغربي ــة ملخي ــم
دي ــر البل ــح حي ــث تس ــللت تح ــت جن ــح الظ ــام ق ــوة كومان ــدوز صهي ــوين بح ــري إىل ش ــاطئ بح ــر دي ــر البل ــح،
لتج ــد املجاه ــدان له ــم باملرص ــاد حي ــث أبلغ ــا القي ــادة بعملي ــة اإلن ـزال ث ــم أعطي ــت اإلش ــارة بب ــدء الهج ــوم ليخ ــرج
املجاه ــدان ويب ــدأ االش ــتباك وإط ــاق الن ــار ع ــى ه ــذه الق ــوة م ــن االتج ــاه الش ــايل ملنطق ــة دي ــر البل ــح وم ــن ث ــم
م ــن الجه ــة الجنوبي ــة وأطلق ــا الن ــار بع ــد تقدمه ــا إيل الش ــارع ويف ه ــذه اللحظ ــة أطلق ــت البارج ــة الصهيوني ــة
صارو ًخ ــا ع ــى الش ــهيد املجاه ــد زي ــاد لريتق ــي ش ــهيدً ا أم ــام منزل ــه وأم ــام أع ــن وال ــده ووالدت ــه وإخوت ــه ،وبعده ــا
تق ــدم الش ــهيد املجاه ــد محم ــد عفان ــة رافضً ــا االستس ــام واله ــروب ت ــاركًا رفي ــق درب ــه الش ــهيد املجاه ــد زي ــاد
ليتق ــدم دفا ًع ــا ع ــن صديق ــه وع ــن املخي ــم الفق ــر وع ــن كل املحروم ــن لتطل ــق طائ ــرة االس ــتطالع صارو ًخ ــا علي ــه
لتتعان ــق روح ــا الحبيب ــن زي ــاد ومحم ــد وه ــا يف طريقه ــا إىل بارئه ــا.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد عالء إبراهيم سالمة مطر (الحرازين)
وال يغيب اسم عالء نق ًيا كحبات املطر

كتــب عــى اآلبــاء واألمهــات يف فلســطني وداع املجاهديــن الخارجني
للجهــاد ووداعهــم أحيانًــا شــهداء .يودعونهــم بالحــب والقلــق والحــزن
شــهداء .وتبقــى لهــم يف الدنيــا ذكــرى وأمــل أن يكونــوا لهــم شــفعاء.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1986

ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء إبراهيــم مطــر (أبــو رغــد) بتاريــخ  16أغســطس (آب) 1986م يف حــي الشــجاعية
منطقــة الرتكــان لعائلــة مجاهــدة يعرفهــا عامــة الفلســطينيني واملجاهديــن خاصــة تتكــون مــن خمســة مــن الذكــور
وأربعــة مــن اإلنــاث ترتيبــه الرابــع بينهــم.
درس شــهيدنا املجاهــد عــاء املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الشــجاعية واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة تونــس ،ومل
يكمــل دراســته فانخــرط يف مجــال العمــل مــع والــده .ومــا أن بلــغ الواحــد والعرشيــن عا ًمــا يف عــام 2007م حتــى مـ ًّن
اللــه عليــه بالــزواج امليمــون مــن زوجــة فاضلــة صــار لهــا نعــم الــزوج والصديــق ،رزقــه اللــه منهــا طفلتــن هــا رغــد،
وســارة التــي رأت النــور بعــد استشــهاد أبيهــا بســتة شــهور.

صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد عــاء منــذ نعومــة أظافــره بالصــدق واألمانــة ،وعهــد مح ًبــا بــا ًرا بأهلــه .وكــم افتخــر بــه والــده
قائــا« :إن عــاء رغــم أنــه ليــس الكبــر بــن أبنــايئ إال أنــه مبثابــة اليــد اليمنــى يل يف هــذه الحيــاة كلهــا؛ فهــو شــجاع ذو
بســالة نــادرة وذو نخــوة كبــرة .حافــظ عــى صالتــه وأحــب جريانــه وأحبــوه .كريــم ســخي ال يــذوق طعــم خبــز الصــاج
الــذي تصنعــه أمــه بنفســها حتــى يذوقــه قبلــه جريانــه وأصدقــاؤه».
ُعهــد شــهيدنا عــذب الــكالم رقيــق العبــارة مــع زوجتــه حتــى إنهــا تقــول« :لــو تزوجــت ألــف مــرة لــن أكــون ســعيدة
كــا ســعاديت مــع عــاء» .ويقــول والــده« :مــا رآين يو ًمــا حزي ًنــا حتــى تخــرج كلمــة مــن فمــه فأنــى كل همومــي .اعتــاد
أن يقــول يل :يــا أيب إن الدنيــا ال تســتحق كل هــذا الفكــر والحــزن».
مشواره الجهادي

يتســاءل الفلســطينيون عــن الذنــب الــذي اقرتفــوه حتــى يقتلــوا صبــاح مســاء مــن عــدو مجــرم احتــل األرض وقتــل
ودمــر ،فــا يســمعون ســوى آهــات جرحاهــم وأنــات صغارهــم ،مــا يدفعهــم للنهــوض دفا ًعــا عــن أنفســهم عــن أبنائهــم
وجريانهــم ،عــن كرامــة بالدهــم .هكــذا هــي املعادلــة ،ففلســطني تســتحق أن نعطيهــا منــا حيــاة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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موعده مع الشهادة

مــا أن تضــع الحــرب أوزارهــا حتــى تفاجــئ شــعبنا حــرب أخــرى فمــن شــهد الحــرب األوىل عــى غــزة ()2009/2008
فــا بــد أن يــرى إمــا مود ًعــا لشــهيد وإمــا معال ًجــا لجريــح أو معيــدً ا لبنــاء بيــت تهــدم أو مصل ًحــا ألرض جرفــت
واقتلعــت أشــجارها.
يقــول والــد الشــهيد« :يف  5ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ومــع صــاة العــر خرجــت أختــي مــن بيتــي متوجهــة
لبيتهــا ،وملــا ســمعنا صــوت إطــاق صواريــخ لحــق ابنــي عــاء وابنــي غســان وابــن أخــي أحمــد لــروا مــاذا حصــل ،ويف
طريقهــم فاجأهــم صــاروخ ثــان مــن الطائـرات فهــرول الجميــع خارجــن مــن البيــت وإذ الدمــاء واألطـراف موزعــة يف
محيــط بيتــي .حملــت أختــي بإصابتهــا الطفيفــة وذهبــت بهــا إىل البيــت وعــدت وحملــت الشــهيد عــاء فرأيتــه مصابًــا
مبتــور القدمــن مــن أعــى الركبــة صار ًخــا بــكل دمعــة أب فخــرج أحــد أقربــايئ بســيارته ،ومــا أن وضعــت عــاء يف
الســيارة حتــى جــاء قريــب يل حامـ ًـا معــه ابنــي غســان الــذي مل أره بســبب بشــاعة املنظــر ،وكان اآلخــر مبتــور القدمــن
وقتــذاك .ورأيــت ابــن عمــي أحمــد مستشــهدً ا فارقــت روحــه الطاهــرة جســده الطاهــر».
أضــاف الوالــد« :ذهبنــا للمستشــفى بهــم جمي ًعــا بالســيارة .ودخــل عــاء وغســان غرفــة العمليــات ،ثــم خــرج عــاء
يف متــام الســاعة العــارشة مــن العمليــات طال ًبــا رشبــة مــاء ،ولكــن األطبــاء رفضــوا .ويف فجــر يــوم  6ينايــر (كانــون الثــاين)
2009م ،ارتقــى عــاء للعــا شــهيدً ا تــاركًا خلفــه زهرتــن مــن زهـرات الحيــاة الدنيــا».
وتابــع حديثــه« :نقلــت الشــهيدين عــاء وأحمــد بســيارة اإلســعاف وطلبــت مــن األهــل والعائلــة توديعهــا وهــا
يف ســيارة اإلســعاف بســبب األجــواء املتوتــرة والدمــاء التــي تنــزف» .وأكمــل« :ذهبنــا إىل مقــرة الشــجاعية ودفنــا
الشــهيدين أمــا ابنــي غســان فقــد تــم بــر ســاقيه وخــرج مــن املستشــفى بعدمــا أنهــى عالجــه».
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الشهيد املجاهد محمد عايش منصور أبو نرص
من شهداء مجزرة الفاخورة

قــد يكــون للكلــات رصخــة ترتعــد لهــا القلــوب ،وقــد يكــون
للــورود شــموخ توزعــه الريــاح بــن جنبــات املــكان مــا تهفــو لــه
قلــوب العاشــقني ،وقــد تحمــل الليــايل الســاكنة يف طياتهــا خيــوط
الفجــر املضيئــة ،وتطلــق قيــود الصبــاح ،لكــن هــذا كلــه ال يســاوي
شــي ًئا مــن عظمــة الشــهداء ،فللشــهداء لحــن خالــد ال يعزفــه غريهــم،
وال يشــدو بــه إال هــم وحدهــم.

)(2009 - 1984

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد عايــش أبــو نــر يف مخيــم جباليــا شــال قطــاع غــزة بتاريــخ  7يونيــو (حزي ـران)
1984م ،لعائلــة تعــود أصولهــا لبلــدة «ديــر ســنيد» املحتلــة منــذ العــام 1948م مثــل الكثــر مــن العائــات الفلســطينية
املُه َّجــرة مــن قراهــا وأراضيهــا .نشــأ يف أرسة مكونــة مــن والديــه وســتة مــن اإلخــوة وثــاث مــن األخــوات بــن أزقــة
املخيــم متجر ًعــا م ـرارة التهجــر ومعانــاة الفقــر.
التحــق شــهيدنا املجاهــد محمــد باملرحلــة االبتدائيــة واملرحلــة اإلعداديــة يف مــدارس مخيــم جباليــا لالجئــن الــذي
غادرتــه عائلتــه لتنتقــل بعدهــا ملنطقــة العطاطــرة غــرب بلــدة بيــت الهيــا شــال القطــاع ،والتحــق بعدهــا بالتعليــم
املهنــي تــاركًا التعليــم األكادميــي لــي يتمكــن مــن مســاعدة أرستــه فتعلــم حرفــة النجــارة.
صفاته وأخالقه

متتــع الشــهيد املجاهــد محمــد باألخــاق اإلســامية الحميــدة ،والشــجاعة وحــب النــاس ،يوقــر الكبــر ويعطــف عــى
الصغــر ،وعهــد طمو ًحــا معطــا ًء يقــدم مــا ميلــك دون أن ينتظــر األجــر مــن أحــد ،والتــزم بصالتــه وخاصــة صــاة الفجــر.

يقــول والــده« :يف يــوم توغلــت قــوات صهيونيــة بالقــرب مــن منــزل الشــهيد حيــث إن املنطقــة التــي يســكنون بهــا
حدوديــة ،فاســتهدفت تلــك القــوة مجموعــة مــن املقاومــن .اســتيقظ الشــهيد محمــد مــن النــوم وأرص عــى أن يذهــب
ليســاند املقاومــن يف املــكان ،وبالرغــم مــن محاولتهــم منعــه مــن الخــروج إال أن جميعهــا فشــلت وقــال لهــم حينهــا إنــه
ال يســتطيع أن يتأخــر عــن مســاعدة مــن يحتــاج لــه».
مشواره الجهادي

مــا أن تفجــرت انتفاضــة األقــى عــام 2000م حتــى صــار الشــهيد املجاهــد محمــد مــن أوائــل الذيــن شــاركوا يف
فعالياتهــا ،متيــز بعالقــة طيبــة بجميــع فصائــل العمــل الوطنــي ،يقــدم اإلغاثــة والعــون لــكل مــن يطلــب منــه املســاعدة
طال ًبــا للشــهادة يف كل وقــت وســاع ًيا إليهــا دو ًمــا.
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تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد العديــد مــن الــدورات العســكرية ،وشــارك يف التصــدي لالجتياحــات خاصــة التــي
تعــرض لهــا شــال قطــاع غــزة ،كــا ســاهم يف زرع العبــوات الناســفة يف طــرق اآلليــات الصهيونيــة أضــف إىل ذلــك
مشــاركته إخوانــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس بإطــاق الصواريــخ عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة.
موعد مع الشهادة

خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008تعــرض شــهيدنا املقــدام محمــد لإلصابــة بعــدد مــن الشــظايا يف أنحــاء
متفرقــة يف جســده حينــا خــرج إلســعاف عــدد مــن الجرحــى والشــهداء الذيــن اســتهدفتهم قــوات االحتــال قــرب
منزلــه فنقلتــه ســيارات اإلســعاف إىل املشــفى.
بعــد أيــام قليلــة وبالتحديــد صبــاح يــوم  6ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م متكــن أهــل الشــهيد مــن الخــروج مــن
منطقتهــم املحــارصة بفعــل التوغــل الــري خــال فــرة الهدنــة اليوميــة التــي يســمح فيهــا االحتــال لألهــايل بالخــروج
ملــدة ثــاث ســاعات.
عل ــم ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد أن أهل ــه نج ــوا م ــن امل ــوت بلط ــف الل ــه تع ــاىل وأنه ــم موج ــودون يف م ــكان آم ــن؛
فذه ــب لالطمئن ــان عليه ــم ،ووصله ــم يف موع ــد ص ــاة الع ــر فوج ــد وال ــده ع ــى س ــجادة الص ــاة نظ ــر يف وج ــه
محم ــد فش ــعر بالن ــور يش ــع من ــه .ب ــدا كأن ــه يس ــتعد لي ــوم زفاف ــه وه ــو يرت ــدي م ــن الثي ــاب أجمله ــا ويض ــع م ــن
العط ــر أج ــوده وأح ــاه.
أخــذ يســلم عــى جميــع املوجوديــن كأنــه يلقــي النظــرة األخــرة عليهــم .نظــر إىل أمــه وأُجهــش بالبــكاء وخــرج
ليطمــن عــى بقيــة العائلــة يف مدرســة الفاخــورة مبخيــم جباليــا ومــا أن وصــل حتــى قامــت طائـرات االحتــال بإطــاق
صواريخهــا تجــاه األبريــاء الذيــن لجئــوا للمدرســة يف مجــزرة مــن أبشــع مــا يكــون لريتقــي شــهيدنا الفــارس محمــد
ومعــه  42آخــرون ،شــيعوا يف موكــب جنائــزي ضخــم شــارك فيــه اآلالف مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني.
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الشهيد املجاهد محمد هاشم إسامعيل عفانة
شهيد شاطئ دير البلح

محمــد عفانــة مل يكــن يعــرف طعـ ًـا للراحــة أو النــوم وهــو يــرى
هــذا الكيــان الغاصــب يعربــد ويهيمــن .مل يدخــر نفســه للمســتقبل
اآليت .مل يذهــب للمواجهــة كر ًهــا ،بــل تقــدم عــى طريــق مــن ســبقوه
مــن الشــهداء وقــدم نفســه قربانًــا للــه ويف ســبيل اللــه.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1986

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد هاشــم عفانــة (أبــو مؤمــن) يف  27مايــو (أيــار) 1986م يف مخيــم ديــر البلــح وســط
قطــاع غــزة ،فــكان أ ًخــا ألربعــة مــن اإلخــوة و ثــاث مــن األخــوات .تــرىب يف أرسة محافظــة تعــود أصولهــا إىل قريــة
را عــام 1948م ليســتقر بهــم املقــام يف مخيــم ديــر البلــح لتعيــش األرسة
«الســوافري» املحتلــة حيــث ُه ِّجــر أهلــه منهــا قـ ً
حيــاة مليئــة باملعانــاة واألمل مثــل األرس املهاجــرة التــي ذاقــت ويــات ســلب األرض.
درس شــهيدنا الفــارس محمــد يف مــدارس ديــر البلــح حيــث تلقــى فيهــا تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي كــا حصــل عىل
الثانويــة العامــة مــن مدرســة املنفلوطــي الثانويــة ،والتحــق بعدهــا بالجامعة اإلســامية قســم الدراســات اإلســامية.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املقــدام محمــد بحســن خلقــه وأدبــه وتواضعــه حيــث كان محبوبًــا نشــيطًا يف كل املجــاالت ومتيــز أيضً ــا
بالصــدق وكان مداو ًمــا عــى الصلــوات يف مســجد عمــر بــن الخطــاب بشــكل مســتمر .و ُعــرف بعالقتــه األرسيــة الطيبــة
واملميــزة حيــث كان مطي ًعــا لوالديــه ويعطــف عــى إخوتــه ،وكان مميـ ًزا بــن إخوتــه بعالقتــه مــع والديــه.

ربطــت شــهيدنا الفــارس محمــد بأصدقائــه عالقــة حســنة ،وكان محبوبًــا بينهــم يشــاطرهم أفراحهــم وأحزانهــم ،وكان
لــه عالقــات واســعة وكثــرة مــع النــاس.
مشواره الجهادي

انضــم الشــهيد املجاهــد محمــد إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف العــام 2002م وكان عضـ ًوا نشــيطًا حيــث
كان األكــر التزا ًمــا وتدي ًنــا ،وقــد تأثــر باستشــهاد رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد أســعد العطــي حيــث كانــت تربطهــا
عالقــة وطيــدة ،ثــم انضــم إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2003م
وعمــل ضمــن صفوفهــا بــكل إخــاص ،وكان يســخر نفســه ليكــون استشــهاديًا منــذ اللحظــة األوىل.
عمــل ضمــن اللجنــة الدعويــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني حيــث كان يــرف عــى مجلــة «جيــل العقيــدة»
الخاصــة مبســجد عمــر بــن الخطــاب وكان يُــرف عــى تحفيــظ القــرآن يف نفــس املســجد وخــرج الكثــر مــن األطفــال
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حفظــة أجـزاء مــن القــرآن باإلضافــة إىل الجلســات الدينيــة التــي كان يدرســها لألشــبال خاصــة قصــص األنبيــاء والصحابة.
شــارك الشــهيد املجاهــد محمــد يف عمليــات الربــاط عــى الثغور لصــد االجتياحــات الصهيونية عــى مدننــا ومخيامتنا،
نتيجــة لعالقتــه الواســعة مــع الجميــع ولديــه موهبــة يف التمويــه عمــل مســئوال للجهــاز األمنــي يف منطقة ديــر البلح.
تــدرج الشــهيد الفــارس محمــد يف صفــوف رسايــا القــدس حتــى أصبــح عضـ ًوا يف املجلــس العســكري يف منطقــة ديــر
البلــح وبعــد نشــاطه يف مجــال التصميــم واملونتــاج عمــل مسـ ً
ـئول للجنــة اإلعالميــة يف املنطقــة الوســطى .شــارك مــع
إخوانــه يف رسايــا القــدس يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة عــى مدينــة ديــر البلــح ومنطقــة أبــو العجــن
حيــث كان يف مقدمــة الصفــوف لصــد هــذه االجتياحــات مــع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد زيــاد نصــار.
شــارك شــهيدنا املقــاوم محمــد يف عمليــات إطــاق صواريــخ موجهــة باالشــراك مــع كتائــب الشــهيد أبــو عــي
مصطفــى عــى مغتصبــة «نيتســاريم» ســابقًا وعــى اآلليــات العســكرية التــي كانــت تتحــرك عــى مفــرق الشــهداء ،كــا
شــارك يف إطــاق قذائــف الهــاون عــى مغتصبــة كفــار داروم ســابقًا ،كــا عمــل ضمــن وحــدة إســناد للمجاهديــن حيــث
شــارك يف عمليــة إطــاق قذائــف ((.R.B.G
موعد مع الشهادة

يف خضــم الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008يف ديســمرب  2008وأثنــاء اشــتداد املواجهــة بــن رجــال اللــه
واملغتصبــن تجهــز الشــهيد املجاهــد محمــد عفانــة مــع رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد زيــاد نصــار لهــذه املواجهــة
يــوم الثالثــاء املوافــق  6ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،فقبــل صــاة الفجــر كان زيــاد نصــار ومحمــد عفانــة يحرســان
الثغــور الغربيــة ملخيــم ديــر البلــح حيــث تســللت تحــت جنــح الظــام قــوة كومانــدوز صهيــوين بحــري إيل شــاطئ بحــر
ديــر البلــح ،لتجــد املجاهديــن لهــا باملرصــاد حيــث أبلغــا القيــادة بعمليــة اإلنـزال ثــم أعطيــت اإلشــارة ببــدء الهجــوم
ليخــرج املجاهــدان ويبــدأ االشــتباك وإطــاق النــار عــى هــذه القــوة مــن االتجــاه الشــايل ملنطقــة ديــر البلــح ومــن ثــم
مــن الجهــة الجنوبيــة وأطلقــا النــار بعــد تقدمهــا إىل الشــارع ويف هــذه اللحظــة أطلقــت البارجــة الصهيونيــة صارو ًخــا
عــى الشــهيد املجاهــد زيــاد لريتقــي شــهيدً ا أمــام منزلــه وأمــام أعــن والــده ووالدتــه وإخوتــه ،وبعدهــا تقــدم الشــهيد
املجاهــد محمــد عفانــة رافضً ــا االستســام والهــروب تــاركًا رفيــق دربــه زيــاد ليتقــدم دفا ًعــا عــن صديقــه وعــن املخيــم
الفقــر وعــن كل املحرومــن لتطلــق طائــرة االســتطالع صارو ًخــا عليــه لتتعانــق روحــا الحبيبــن زيــاد ومحمــد وهــا يف
طريقهــا إىل بارئهــا.
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الشهيد املجاهد حسن خليل أحمد الكحلوت
من موائد القرآن إىل جنان الرحمن

لعلهــا االبتســامة الهادئــة عــى ثغــره أكــر مــا تلحظــه حينــا تنظــر
إىل وجهــه الــذي تفــوح منــه حــاوة اإلميــان .أي كلــات ميكــن أن
تصــف تلــك التقــوى وذاك الهــدوء؟! فهني ًئــا لكــم الجنــة التــي وعدكــم
بهــا اللــه أيهــا العظــاء.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1989

يف  13فربايــر (شــباط) 1989م طـ ّـل نــور ميــاد شــهيدنا املجاهــد حســن خليــل الكحلــوت املولــود الثالــث لوالديــه
مــن بــن أربعــة إخــوة وثــاث أخــوات حيــث منــا وترعــرع يف مــروع بيــت الهيــا شــال قطــاع غــزة.
درس شــهيدنا املجاهــد حســن املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الفاخــورة ،والثانويــة يف مدرســة أبــو
عبيــدة بــن الج ـراح ،ثــم واصــل تعليمــه ودرس يف كليــة املجتمــع تخصــص دراســات قانونيــة.
تعــود جــذور شــهيدنا إىل قريــة «نعليــا» املجــاورة ملدينــة عســقالن الســاحلية قبــل أن تُه ِّجــر العصابــات الصهيونيــة
أهلهــا منهــا يف العــام 1948م وتحتــل األرض أمــام عيــون العــامل أجمــع.
صفاته وأخالقه

شــكل الجــو األرسي والرتبــوي العــام الــذي نشــأ وترعــرع يف كنفــه الشــهيد املقــدام حســن الصفــات واملالمــح العامــة
لشــخصية شــهيدنا الفــارس مــا جعلــه ملتز ًمــا بتعاليــم الديــن العظيــم منــذ نعومــة أظافــره ،فعــرف هــادئ الطبــع ،ال
تفــارق البســمة وجهــه.
التــزم شــهيدنا البــار حســن بالصلــوات الخمــس خاصــة الفجــر منهــا يف مســجد القســام يف مــروع بيــت الهيــا كــا
أنــه مــن القامئــن عــى أعــال البنــاء واإلعــار يف ذلــك املســجد.
عمــل شــهيدنا املجاهــد حســن عــى تحفيــظ األشــبال القــرآن الكريــم يف املســجد كــا أنــه اعتــاد عــى ســاع آيــات
القــرآن الكريــم قبــل النــوم .وشــكل مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام املســجد الــذي جبلــت أركانــه بدمــاء العديــد
مــن الشــهداء األتقيــاء ،الحضــن الدافــئ لحســن بــن إخوانــه مــن شــباب وشــيوخ املســجد الذيــن تربــوا عــى موائــد
القــرآن وموائــد اإلميــان والوعــي والثــورة.

مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد حســن بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ووجــد ضالتــه يف أحضانهــا ،وترعــرع عــى
فكرهــا الجهــادي املميــز وعــى موائــد الذكــر والقــرآن الكريــم ،وعمــل يف جناحهــا الســيايس .ويف عــام 2006م انضــم إىل
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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جناحهــا العســكري (رسايــا القــدس) ليعمــل يف صفــوف وحــدات املرابطــن عــى الثغــور .شــارك يف العديــد مــن املهــات
الجهاديــة ،منهــا صــد االجتياحــات الصهيونيــة التــي كانــت تشــنها قــوات االحتــال يف شــال قطــاع غــزة.
موعد مع الشهادة

يف  7ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،ويف خضــم الحــرب األوىل عــى قطــاع غــزة ( )2009/2008كان شــهيدنا املجاهــد
حســن برفقــة عمــه وأبنــاء عمــه يف ســيارتهم متوجهــن إىل البيــت فــإذا بطائـرات االحتــال تطلــق صارو ًخــا باتجاههــم
لريتقــوا إىل العــا شــهداء بــإذن اللــه تعــاىل.
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الشهيد املجاهد محمد ماهر منر بدوي
شهادة بعبق املسك

«هــذه الحــرب سيســجلها التاريــخ ،وأنــا سأســجل اســمي بدمــي
يف صفحــات تاريــخ غــزة العصيــة عــى االحتــال» كانــت تلــك
الكلــات آخــر مــا تحــدث بــه الشــهيد محمــد ماهــر منــر بــدوي (18
عا ًمــا) لوالديــه اللذيــن أشــفقا عليــه مــن الخــروج يف ظــل األجــواء
امللبــدة بطائـرات االحتــال التــي مل تفــارق ســاء غــزة طــوال فــرة
«املحرقــة» لتقصــف كل يشء متحــرك لتكــون محصلــة العــدوان
أفظــع مــا يتصــوره عقــل اإلنســان مــن جرائــم بشــعة ارتكبــت بحــق
األبريــاء والعــزل مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني.

)(2009 - 1991

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد ماهــر بــدوي يف  19فربايــر (شــباط) 1991م ألرسة فلســطينية مجاهــدة تعــرف واجبهــا
نحــو دينهــا ووطنهــا تتكــون مــن الوالديــن وشــقيقني وأربــع أخــوات .وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس
حــي الزيتــون قبــل أن يــرك مقاعــد الدراســة ويتوجــه للعمــل يف قطــاع الزراعــة.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد محمــد بكثــر مــن الصفــات الحميــدة؛ فمــن دماثــة يف الخلــق وشــجاعة وإقــدام ،إىل تقــوى
وورع جعلــت منــه مقاتـاً ومجاهــدً ا يف ســبيل اللــه .حــرص عــى بــر والديــه ،وإحســان معاملــة الجميــع ،والحفــاظ عــى
صالتــه يف املســجد ،وصلــة أرحامــه ،واإلكثــار مــن تــاوة القــرآن الكريــم.
مشواره الجهادي

انضــم الشــهيد املقــدام محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي وأصبــح مــن الشــباب الفاعلــن يف كافــة املياديــن االجتامعية
واإلعالميــة باإلضافــة إىل حرصــه الشــديد عــى حضــور النــدوات الفكريــة وحلقــات حفــظ القرآن يف املســجد.
التحــق شــهيدنا الفــارس محمــد بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وتلقــى عــدة
دورات عســكرية التحــق بعدهــا بوحــدة املرابطــن عــى الثغــور بحكــم قربــه مــن املناطــق الحدوديــة املتاخمــة للســياج
األمنــي الفاصــل بــن قطــاع غــزة واألرايض املحتلــة منــذ عــام 1948م.
ويقــول العضــو يف رسايــا القــدس أبــو محمــد الــذي ربطتــه بالشــهيد عالقــة حميمــة« :رغــم حداثــة انضاممــه لرسايــا
القــدس إال أنــه متيــز بالجــرأة والشــجاعة واإلقــدام والحــرص عــى الفــوز بالشــهادة يف ســبيل اللــه».
وأكمــل أبــو محمــد حديثــه« :محمــد _تقبلــه اللــه_ كثـرًا مــا ألــح يف طلب الشــهادة ومتنــى أن ينفــذ عمالً استشــهاديًا
يثخــن فيــه باليهــود انتقا ًمــا لدمــاء األبريــاء مــن األطفال والشــيوخ والنســاء».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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عــن يــوم استشــهاده يف  7ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م خــال الحــرب األول عــى غــزة ( )2009/2008رســمت
والدتــه أم منــر املشــهد األخــر مــن حيــاة فلذتهــا ،قائلــة« :مل ميــض عــى خروجــه وصهــره الشــهيد عبــد الرحمــن بــدوي
ســوى ســاعة حتــى ســمعنا عــر صــوت املذيــاع نبــأ استشــهاد اثنــن مــن املجاهديــن يف املنطقــة الرشقيــة مــن حــي
الزيتــون ،إثــر تعرضهــم لقصــف جــوي مــن قبــل الطائ ـرات الصهيونيــة».
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الشهيد املجاهد محمود أسعد محمد فتوح
ثبات املجاهدين يف مواجهة الغاصبني

«أمــي أن يــرىض اللــه عنــي ،فــا تحرمينــي يــا أمــي مــن رضــاك
عــي!» كلــات قالهــا الشــهيد املجاهــد محمــود أســعد فتــوح قبــل
أن ينحنــي قليـ ًـا ليقبــل يــد أمــه التــي تجلــس عــى ســجادة الصــاة
ليهــم بعدهــا بالخــروج مــن بــاب املنــزل ،ولكــن ليــس قبــل أن
ّ
يرســم ابتســامته الهادئــة والجميلــة عــى شــفتيه ،ليعيــد النظــر
مجــد ًدا إىل أمــه وكأنــه يودعهــا بتلــك االبتســامة التــي عهدتــه بهــا.
)(2009 - 1990
لحظــات مــرت قبــل أن تقفــز والدتــه أم نضــال مــن غفوتهــا عــى
صــوت الهاتــف النقــال ليخربهــا املتحــدث بإصابــة نجلهــا محمــود الــذي غادرهــا لت ـ ّوه ســارعت األم املصدومــة بذلــك
النبــأ قاصــدة مستشــفى الشــفاء باملدينــة التــي احرتقــت عــى الهــواء مبــارشة ،لالطمئنــان عــى نجلهــا محمــود لتجــده
مرض ًجــا بدمائــه الزكيــة بــن إخوانــه الشــهداء .هــول الصدمــة فاجــأ األم املكلومــة لتجثــو عــى ركبتيهــا وتطبــع قبلــة
حــارة عــى جبينــه الــذي يقطــر د ًمــا وهــي تــردد قــول الصابريــن واملحتســبني« :حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل وإنــا للــه
وإنــا إليــه راجعــون» يف تلــك األثنــاء ســقطت بعــض الدمــوع مــن عينيهــا لتســارع إىل مســحها بعــد أن امتزجــت بدمــاء
الشــهيد ،مســتذكرة وصيتــه التــي طاملــا رددهــا بــأن تســتقبل نبــأ استشــهاده بصــر واحتســاب بعيــدً ا عــن ال ـراخ
والبــكاء والعويــل.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود أســعد فتــوح يف  16أبريــل (نيســان) 1990م ،وتــرىب يف أحضــان أرستــه املكونــة مــن
ســتة أشــقاء خمســة منهــم مــن الذكــور ،وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس حــي الزيتــون بغــزة قبــل
االنتقــال إىل مهنــة التجــارة للمســاعدة يف إعالــة أرستــه.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد محمــود بحبــه لفعــل الخــر وزيــارة األرحــام ،ومســاعدة األيتــام ،وهدوئــه وابتســامته الوادعة،
كــا حــرص عــى الصــاة يف املســجد ،وبــر والديــه ،وصلــة رحمــه ،وإكـرام الجــار ،وإحســان عــرة كل النــاس ،فجعلتــه
تلــك الصفــات محبوبًــا بــن أهلــه وجريانــه وأصدقائــه وســائر معارفــه.
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد املجاهــد محمــود بخيــار الجهــاد واملقاومــة ،خيــار الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،بعــد أن آمــن بفكــر
الحركــة الرســايل واملميــز القائــم عــى عمــق اإلميــان وقــوة الوعــي وحتميــة الثــورة عــى كافــة أشــكال الظلــم والطغيــان
ليرتجــم ذلــك عــر سلســلة مــن املشــاركات الفاعلــة يف العمــل الجهــادي املنظــم.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ثــم التحــق شــهيدنا الفــارس محمــود بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وتلقــى
دورتــن عســكريتني انضــم بعدهــا إىل وحــدة املرابطــن عــى الثغــور.
موعد مع الشهادة

أمنيــة شــهيدنا الفــارس محمــود أن ينــال الشــهادة مقبـ ًـا غــر مدبــر ،ويف  7ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،خــال
الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008خــرج شــهيدنا مــع رفاقــه املجاهديــن ملواجهــة العــدو الصهيــوين ،فــدار اشــتباك
عنيــف بينهــم وبــن القــوات املعتديــة رشق حــي الزيتــون جنــويب مدينــة غــزة اســتخدم العــدو خاللهــا عــدة صواريــخ
موجهــة مــن قبــل طائراتــه العســكرية لريتقــي شــهيدنا الفــارس محمــود إىل عليــاء املجــد والخلــود بصحبــة اثنــن مــن
مجاهــدي الرسايــا هــا الشــهيد املجاهــد معــن ســلمي والشــهيد املجاهــد محمــد عثــان اشــتيوي.
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الشهيد املجاهد معني أكرم أحمد سلمي
فارس ساحات الوغى

مــن تــرىب عــى التقــوى يف ظــال القــرآن مــا أرسعــه يف تلبيــة نــداء
األوطــان! فتلــك الرتبيــة القوميــة الصحيحــة تحــدد لــه الحــق يف وضــوح
وتبنــي روحــه عــى أســس صلبــة ثابتــة ال تزعزعهــا أعتــى القــوة
الظاملــة ،وكذلــك كان الشــهيد املجاهــد معــن ســلمي فــارس ســاحات
الوغــى.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1974

ولــد شــهيدنا املجاهــد معــن أكــرم ســلمي (أبــو أكــرم) بتاريــخ  29يوليــو (متــوز) 1974م حيــث عــاش يف أحضــان
أرسة ملتزمــة جعلــت مــن اإلســام العظيــم شــعارها الخالــد وكتــاب اللــه وآياتــه املحــرك األســاس لهــا يف حياتهــا ،وهــو
مــا صــاغ جوانــب حيــاة شــهيدنا بالشــكل الــذي يرضــاه اللــه عــز وجــل.

تعــود جــذور أرسة شــهيدنا املجاهــد معــن إىل مدينــة غــزة الصامــدة يف وجــه كل املحــن والتحديــات والصابــرة عــى
كل االبتــاءات .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس حــي الزيتــون بغــزة قبــل أن يلتحــق بســوق العمــل مبكـ ًرا
حيــث عمــل بجانــب والــده يف حرفــة البنــاء ملســاعدته يف إعالــة أرستــه خاصــة أن شــهيدنا املجاهــد معــن هــو بكــر
والديــه اللذيــن حرصــا عــى تلقينــه املعــاين الحقيقيــة لالنتــاء لإلســام العظيــم ،فــكان يتمتــع منــذ نعومــة أظافــره
بحســن الخلــق وااللتـزام الدينــي واألخالقــي.
صفاته وأخالقه

يف الحــي الــذي ترعــرع فيــه شــهيدنا املجاهــد معــن وعــاش ســنوات طفولتــه وشــبابه تحــدث العديــد مــن جريانــه
عــن أخالقــه العاليــة وتدينــه والتزامــه منــذ نعومــة أظافــره يف رحــاب املســاجد وحلقــات حفــظ القــرآن ،فشــهيدنا
املقــدام معــن مــن الشــباب امللتزمــة بصــاة الفجــر يف جامعــة كــا كل الصلــوات ،كــا عــرف رحمــه اللــه مطي ًعــا لوالديه
بــا ًرا بهــا يســاعدهام ويخفــف عنهــا أحزانهــا مــن خــال إدخــال البهجــة والــرور إىل نفســيهام بإضفــاء جــو املــرح
داخــل بيــت عائلتــه.
كــا تحــى شــهيدنا الفــارس معــن بأهــم الصفــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا املجاهــد الصــادق كعــدم الرثثــرة
ومخاطبــة النــاس عــى قــدر عقولهــم ،ومقابلتهــم بوجــه بشــوش ،باإلضافــة إىل مــا كان يتمتــع بــه مــن شــجاعة وصالبــة
يف املوقــف فيــا يتعلــق باإلســام والقضيــة التــي مــن أجــل عدالتهــا ارتقــى آالف الشــهداء.

مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املجاهــد معــن منــذ نعومــة أظافــره عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فأصبــح أحــد أبنائهــا
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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املخلصــن الذيــن ضحــوا بدمائهــم مــن أجــل أن تبقــى شــعلة فلســطني موقــدة .كيــف ال وهــو الــذي تــرب فكــر الدكتور
املعلــم الشــهيد القائــد فتحــي الشــقاقي ،مؤســس الحركــة الجهاديــة الرائــدة يف فلســطني حيــث تلقــى شــهيدنا العديــد
مــن الــدروس وشــارك يف حضــور العديــد مــن الجلســات الفكريــة التــي حملــت يف طياتهــا نهــج الحركــة وتطلعاتهــا.
شــارك شــهيدنا املجاهــد معــن بقــوة يف فعاليــات االنتفاضــة األوىل خاصــة يف املواجهــات التــي كانــت تشــهدها
شــوارع غــزة ،ومــع انطــاق انتفاضــة األقــى املباركــة ،وبــدء إعــادة تشــكيل الجهــاز العســكري للحركــة رسايــا القــدس
حظــي شــهيدنا بــرف املشــاركة يف تكويــن الخاليــا األوىل للرسايــا القدســية.
ويقــول رفيقــه أبــو طــارق« :متيــز معــن منــذ طفولتــه بإقدامــه وشــجاعته يف ســبيل اللــه ،وحرصــه الشــديد عــى
الشــهادة ،التــي بحــث عنهــا يف كل معركــة ون ـزال ،ويتحــدث عــن شــوقه للجنــان ،فقــد صــدق اللــه فصدقــه»،
ويضيــف« :متيــز الشــهيد معــن بروحــه القياديــة وقدرتــه عــى توجيــه الشــباب املجاهديــن أثنــاء املواجهــة مــع
العــدو لق ـرار الصــواب نظ ـ ًرا لخربتــه الطويلــة يف التصــدي لالجتياحــات املتكــررة لحــي الزيتــون».
وعــى الرغــم مــن إصابــة شــهيدنا املجاهــد معــن يف اليديــن والرجلــن أثنــاء تصديــه الجتيــاح حــي الزيتــون يف عــام
2002م إال أنهــا مل متنعــه مــن مواصلــة طريــق ذات الشــوكة لينتقــم مــن هــذا العــدو ويلقنــه طعــم الهزميــة يف اجتيــاح
حــي الزيتــون عــام 2004م حيــث متكــن شــهيدنا الفــارس معــن مــن تفجــر عــدة عبــوات ناســفة يف الجنــود الصهاينــة
واالشــتباك املبــارش وج ًهــا لوجــه مــع تلــك القــوات املهزومــة التــي فــرت مذعــورة أمــام بســالة وشــجاعة مجاهدينــا.
موعد مع الشهادة

مــع بــدء الحــرب الصهيونيــة األوىل عــى غــزة ( )2009/2008ويف يــوم  7ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م وأثنــاء ربــاط
شــهيدنا املقــاوم معــن ورفاقــه الشــهيدين املجاهديــن (محمــد اشــتيوي ،ومحمــود فتــوح) مــن مجاهــدي رسايــا القــدس
عــى الثغــور مــن حــي الزيتــون؛ ودار اشــتباك بــن املجاهديــن مــع قــوات االحتــال التــي قامــت باطــاق عــدة صواريــخ
موجهــة ليلقــى شــهيدنا املقــدام معــن ورفاقــه نحبهــم نحــو وعــد اللــه ،فــإىل جنــان الخلــد أيهــا الشــهداء األطهــار بــإذن
الله.
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الشهيد املجاهد أحمد حسن عبد الكريم أبو زور
فارس مغوار ضحى بدمه من أجل وطنه

يكتمــون أرسار جهادهــم ،ال يبوحــون بقصصــه وأحداثــه وآالمــه
حتــى ألقــرب النــاس .ال يفاخــرون مبــا يقومــون بــه .يرونــه واج ًبــا أمــام
اللــه ،ثــم الوطــن .وآذان العــدو تتســمع ،وعيونــه تراقــب .الكتــان
ســاح املجاهديــن.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1988

يف مدينــة غــزة هاشــم يف  27مــارس (آذار) 1988م ،ولــد الفــارس الشــجاع أحمــد حســن أبــو زور ،وأضــاء بنــوره
عتمــة الظــام الــذي يعيشــه أبنــاء شــعبه جـراء االحتــال ،نشــأ وترعــرع يف عائلــة مؤمنــة مجاهــدة ،تتكــون أرستــه مــن
ثــاث مــن اإلنــاث وخمســة مــن الذكــور يقطنــون يف حــي الزيتــون بغــزة.
درس شــهيدنا املجاهــد احمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الحريــة واإلعداديــة يف مدرســة شــهداء الزيتــون يف قطــاع
غــزة ،واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة زهــر العلمــي ،وأكمــل دراســته الجامعيــة يف كليــة املجتمــع للعلــوم التطبيقيــة يف
قســم التمريــض ،ومل يتبــق لــه ســوى اســتالم الشــهادة ،فجــاء قــدره أن يرتقــي إىل اللــه شــهيدً ا.

صفاته وأخالقه

اتصــف الشــهيد الفــارس أحمــد كــا تؤكــد والدتــه بالصــر ،وعــزة النفــس والــروح ،وقــوة الشــخصية والكــرم والعطاء،
وزيارتــه لألقــارب واألحبــاب ،التـزام بــأداء الصلــوات الخمــس مبســجد صالــح اشــتيوي وإقامــة الشــعائر الدينيــة كافــة،
والحفــاظ عــى صيــام يومــي االثنــن والخميــس.
وعــن صفــات أخــرى تتحــدث أم عبــد اللــه زوجــة شــقيقه محمــود التــي عاشــت وتعاملــت معــه مــدة طويلــة ،بأنــه
طيــب وحنــون وكثــر املـزاح يدافــع عــن الحــق ويســعى لرفــع الظلــم كــا أنــه محــب لألطفــال.
مشواره الجهادي

تتحــدث والدتــه عــن أيــام خلــت تتمنــى رجوعهــا ولــو للحظــات قليلــة علهــا تطفــئ لهيــب شــوقها لفلــذة كبدهــا
الــذي رحــل دون أن يلقــي عليهــا الســام« :علمنــا مســبقًا بانتامئــه لحركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا
القــدس ،لكــن مل نعلــم شــي ًئا عــن تفاصيــل عملــه العســكري إال بعــد استشــهاده حــن أخربنــا أصحابــه ورفــاق دربــه يف
الرسايــا أنــه عمــل يف وحــدة التقنيــة والتصنيــع كــا حــرص عــى الربــاط لحاميــة ثغــور غــزة الحبيبــة».

موعده مع الشهادة

بتاريــخ  8ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م _أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( _)2009/2008حــوايل الســاعة الثامنــة
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مســا ًء بعــد أدائــه صــاه العشــاء ،ذهــب شــهيدنا املجاهــد أحمــد إىل ســطح املنــزل لريصــد حالــة الط ـران ،ورسعــان
مــا قصفتــه الطائ ـرات الصهيونيــة الغــادرة بصواريخهــا ،وبعدهــا قصفــت املنــزل وأصيــب معــه أخــواه زاهــر ومحمــد.
وطــوق البيــت بشــكل أمنــي مــن قبــل قــوات االحتــال املدعمــة باآلليــات والدبابــات حيــث مل تقــدر ســيارات اإلســعاف
عــى الوصــول للبيــت ،فبقيــت جثــة شــهيدنا املجاهــد أحمــد ثالثــة أيــام بجانــب املنــزل املهــدوم ،فقــام أبــوه يف اليــوم
الثالــث بحملــه عــى ألــواح مــن الخشــب ونقلــه حتــى أخذتــه ســيارة إســعاف مــن شــارع صــاح الديــن ،وشــيع مــن
مســجد صــاح الديــن يف حــي الزيتــون ،يف جنــازة حافلــة بعــدد كبــر مــن محبيــه وأبنــاء شــعبه ،خرجــت بأقــى رسعــه
ليذهــب إىل مثــواه األخــر ،ويحظــى بالنعيــم عنــد ربــه يف جنــات خلــد مــع عبــاد اللــه الصالحــن.
تجــدر اإلشــارة هنــا إىل إفــادة والدتــه التــي قالــت« :قبــل ســاعة مــن استشــهاده أدى صــاة العشــاء جامعــة مــع
إخوانــه ،وقبــل يــوم طلــب مــن والدتــه أن تطهــو لــه املفتــول بالبــط والحــام واألرانــب ليــأكل مــن كل نــوع وكأنهــا
كانــت أكلــه الــوادع».
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الشهيد املجاهد أسامة سعيد محمد لبد
حكاية شاب لزم االبتسامة

حكايــة الشــهداء ال تنتهــي عنــد بعــ ٍد واحــد ،بــل متتــد ألبعــاد
أخــرى .هكــذا هــم وهكــذا هــي حكاياتهــم تشــغل خواطرنــا دو ًمــا
وإن كنــا ال نشــعر بهــم إال حــن نفقدهــم أو نفتقدهــم إال أن تف ّحــص
ســرتهم دو ًمــا يعطينــا شــعو ًرا جديــدً ا باألمــل ،وأن هنــاك اســتثام ًرا
بعيــدً ا لدمائهــم مــا زالــت نتائجــه ومثــاره الطيبــة تنتظرنــا .وهــذه
الحكايــة اليــوم عــن الشــهيد املبتســم.

)(2009 - 1991

الميالد والنشأة

يف  22ينايــر (كانــون الثــاين) 1991م صافــح شــهيدنا الفــارس أســامة ســعيد لبــد هــذه الدنيــا حيــث تفتحــت عينــاه
يف اململكــة العربيــة الســعودية التــي كانــت أرستــه تقيــم فيهــا بســبب عمــل والــده يف مجــال التعليــم يف مدارســها.

تتكــون أرستــه باإلضافــة إىل والديــه مــن ثالثــة أشــقاء وشــقيقتني ،وتعــود جذورهــا إىل مدينــة» عســقالن» املحتلــة
منــذ العــام 1948م إثــر إقــدام العصابــات الصهيونيــة عــى تهجــر أهلهــا وســكانها األصليــن بقــوة الســاح .ومنــذ ذلــك
الحــن وعائلــة شــهيدنا تقــدم الشــهيد تلــو الشــهيد قربانًــا للــه ولفلســطني ،فــكان منهــم اثنــان مــن أبنــاء عمومتــه هــا
الشــهيدان املجاهــدان يوســف عمــر لبــد وأحمــد حســن لبــد.
ومــا هــي إال ســنوات قالئــل عــى ميــاد شــهيدنا املجاهــد أســامة حتــى عــادت أرستــه إىل أرض الوطــن لتقيــم يف
مــروع بيــت الهيــا شــال قطــاع غــزة حيــث تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئــن مبــروع بيــت الهيــا ومخيــم جباليــا .وبعدئــذ حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة أبــو عبيــدة
بــن الجـراح لينتقــل إىل املرحلــة الجامعيــة فالتحــق بجامعــة األزهــر بغــزة .وقــد متيــز خــال ســنوات دراســته بالــذكاء
والفطنــة حيــث تنبــأ لــه مدرســوه مبســتقبل أكادميــي باهــر إال أن استشــهاده حــال دون تحقــق ذلــك.
صفاته وأخالقه

منــذ نعومــة أظافــره التحــق شــهيدنا الفــارس أســامة باملســجد ليصقــل شــخصيته بكســاء اإلســام العظيــم كيــف ال
وهــو ينحــدر مــن عائلــة محافظــة اتخــذت مــن اإلســام رشيعــة ومنهــاج حيــاة .التــزم شــهيدنا املجاهــد أســامة بحلقــات
الذكــر والقــرآن الكريــم املمتــدة يف ســاحات املســجد مبــروع بيــت الهيــا ،فــكان أوىل محطــات االرتقــاء والتقــرب إىل
اللــه _عــز وجــل_ فــداوم عــى تــاوة القــرآن وحفظــه حتــى بــات واحــدً ا مــن املرشفــن عــى جلســات تحفيظــه لألشــبال
يف املســجد .كــا انخــرط يف العمــل الدعــوي لحركــة الجهــاد اإلســامي يف املســجد .وقــد تــرك استشــهاده أث ـ ًرا بال ًغــا يف
نفــس كل مــن عرفــه ال ســيام األشــبال الذيــن كان يغــرس يف نفوســهم معــاين اإلســام العظيــم.
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اتســم شــهيدنا املجاهــد أســامة بالــذكاء املثــر لالنتبــاه ،والهــدوء الــذي يخفــي خلفــه شــخصية إســامية واعيــة
ومدركــة ،واالبتســامة الهادئــة التــي كانــت ال تفــارق محيــاه جاعـ ًـا منهــا املفتــاح الــذي يصــل مــن خاللــه إىل قلــوب مــن
حولــه ،متمثـ ًـا قــول الرســول الكريــم« :تبســمك يف وجــه أخيــك صدقــة».
موعد مع الشهادة

كثـ ًرا مــا تحــدث شــهيدنا الفــارس أســامة عــن الشــهادة وكراماتهــا وفضــل الشــهداء يف ســبيل اللــه حتــى جــاء اليــوم
الــذي يصبــح فيــه واحــدً ا مــن أولئــك الذيــن اجتباهــم اللــه _عــز وجــل_ ليكونــوا شــهداء أمامــه عــى قســوة العــامل
وظلمــه؛ ففــي صبــاح يــوم الخميــس الدامــي  8ينايــر (كانــون الثــاين) أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ()2009/2008
التــي شــنها الصهاينــة بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة عــى قطــاع غــزة ملــدة ثالثــة وعرشيــن يو ًمــا مــن النــزف والصمــود
الفلســطيني كان شــهيدنا عــى موعــد مــع الــرف العظيــم الــذي ال ينالــه إال مــن ريض اللــه عنهــم ورضــوا عنــه .رشف
الشــهادة يف ســبيل اللــه حــن تواجــد مــع ثلــة مــن جريانــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي فــإذا بطائ ـرات الغــدر الصهيونيــة تطلــق عليهــم أحــد صواريخهــا الحاقــدة لتحيلهــم جمي ًعــا شــهداء
وذلــك بعــد عودتهــم مــن إطــاق دفقــة مــن صواريــخ قــدس باتجــاه البلــدات الصهيونيــة .فارتقــى شــهيدنا املقــدام
أســامة إىل عليــاء املجــد والخلــود برفقتــه كل مــن الشــهداء :محمــد الهنــدي ،وأنــور أبــو ســامل ،وعبــد النــارص عــودة،
ورائــد امللفــوح مــن مجاهــدي رسايــا القــدس ،والطفــل بيــان خليــف ،والطفلــة ب ـراءة شــلحة.
وهكــذا و ّدعــت رسايــا القــدس كوكبــة جديــدة مــن كواكــب الطهــر والنقــاء لتلتحــق بالشــهداء واملجاهديــن الذيــن
تخرجــوا مــن بــن جنباتهــا بعــد أن عشــقوا اإلســام وفلســطني والجهــاد عــى خطــا الشــهيد القائــد واملعلــم فتحــي
الشــقاقي ،فــإىل جنــان الخلــد أيهــا الشــهداء.
والــد الشــهيد املجاهــد أســامة يتحــدث ومالمــح الحــزن املجبــول بالصــر تظهــر عليــه قائــا« :روى يل أصدقــايئ
عــى لســان أحــد ممــريض مستشــفى كــال عــدوان الــذي كان يوثــق حالــة إصابــة الشــهيد أســامة الغائــب عــن الوعــي
ـرض الطبيــب عــن اســم املصــاب ،فقــال لــه الجريــح أســامة لبــد،
قبــل تحويلــه ملستشــفى الشــفاء حيــث ســأل املمـ ُ
وفوجئــوا جمي ًعــا بأســامة يســتفيق بصعوبــة مــن غيبوبتــه ويقــول لــه( :اكتــب الشــهيد أســامة ســعيد لبــد) وأنــا يف
قســم االســتقبال .حقيقــة دعــوت لــه بالشــهادة بخالــص قلبــي لشــدة خطــورة حالتــه ،ومــا رأيتــه كان كاف ًيــا ليهـ ّز جبـ ً
ـال
فكيــف بقلــب البــر؟».
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الشهيد املجاهد أنور جرب عبد الحفيظ أبو سامل
صاحب الهمة العالية واألخالق السامية

الشــهادة ورضــا اللــه _عــز وجــل_ هــذا مــا متنــى شــهيدنا أنــور أبــو
ســامل _رحمــه اللــه_ فمنــذ صغــره ســلك درب الجهــاد واملقاومــة بعــد
أن عــاش حيــاة الزهــد يف الدنيــا راغ ًبــا فيــا عنــد ربــه؛ ألنــه يــرى بــأن
ذلــك الطريــق هــو مــا يريــد ليحقــق أهدافــه .أبــا جــر لقــد رحلــت
عــن هــذه الدنيــا شــهيداً ،ولكــن مل ترحــل مــن قلــوب أهلــك ومحبيــك
لتكــون بذلــك قــد حققــت مــا تصبــو إليــه فهنيئــا لــك مــا متنيــت.

)(2009 - 1985

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد أنــور جــر أبــو ســامل (أبــو جــر) يف  21نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1985م يف مخيــم جباليــا شــال
قطــاع غــزة بعدمــا ُه ِّجــرت عائلتــه مــن قريــة «يبنــا» املحتلــة ،فنشــأ وترعــرع يف أكنــاف أرسة مؤمنــة ومجاهــدة تعــرف
واجبهــا تجــاه وطنهــا ودينهــا ،فعــاش الفــارس الهــام أنــور وترعــرع عــى األخــاق اإلســامية الحميــدة.
صفاته وأخالقه

امتــاز الشــهيد املجاهــد أنــور بعالقــة طيبــة وقويــة مــع جريانــه ،فهــو املحبــوب جــدً ا بينهــم والجميــع يشــهد عــى
ســمو أخالقــه ورفعتــه ،حيــث إنــه محبــوب مــن الجميــع ألدبــه وأخالقــه العاليــة ال يتأخــر يف تقديــم أي مســاعدة أو
خدمــة يحتاجهــا منــه أحــد منهــم ،يشــاركهم يف كل مناســباتهم.
التــزم شــهيدنا املقــاوم أنــور يف املســجد عــى موائــد الذكــر والقــرآن ،زهــد يف دنيــاه وأكــر مــن الصيــام والقيــام للــه
_عــز وجــل_ أحبــه أهلــه وإخوانــه ،ومتيــز بضحكــة مل تفــارق وجهــه.
مشواره الجهادي

يف بدايــات االنتفاضــة الثانيــة انتفاضــة األقــى املباركــة التحــق الشــهيد املقــدام أنور برسايــا القدس الجناح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وشــارك يف العديــد مــن العمليــات واملهــات الجهاديــة ضــد جيــش االحتــال ومغتصبيــه ،ثــم
تــدرج يف وحــدات رسايــا القــدس العســكرية حتــى نــال رشف االلتحــاق بالوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس شــال
قطــاع غــزة ،فــكان مــن أبــرز مجاهديهــا ،وكثـ ًرا مــا دك املغتصبــات الصهيونيــة شــال القطــاع بالصواريــخ القدســية التي
أوجــدت نو ًعــا مــن التــوازن يف الرعــب مــع العــدو الصهيــوين ،وحولــت حيــاة املغتصبــن الصهاينــة إيل جحيــم ،وجعلتهــم
يهربــون مــن مغتصباتهــم .ويُســجل لشــهيدنا املجاهــد أنــور التصــدي لعــدد مــن االجتياحــات والتوغــات الصهيونيــة
التــي شــنتها قــوات االحتــال عــى شــال القطــاع.
تــرك شــهيدنا املجاهــد أنــور بصمــة يف بعــض املهــام الجهاديــة والربــاط يف ســبيل اللــه  ،وعــرف بحرصــه عــى مشــاركة
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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إخوانــه املجاهديــن الشــهداء :محمــد الهنــدي ونضــال شــقورة وحســن شــقورة وأحمــد لبــد حيــث جمعتــه بهــم عالقــة
قويــة جــداً.
موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم الخميــس  8ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008كان
برفقتــه الشــهداء محمــد الهنــدي ورائــد امللفــوح وعبــد النــارص عــودة وأســامة لبــد ،أمــام بيتــه فاســتهدفتهم طائـرات
االســتطالع الصهيونيــة بعــدد مــن صواريخهــا الحاقــدة ،وحولــت أجســادهم إىل أشــاء ممزقــة لتكــون شــاهدة عــي
جرائــم وظلــم العــدو الصهيــوين وارتقــى جميعهــم شــهداء.
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الشهيد املجاهد رائد نافذ أحمد امللفوح
استشهد مع كوكبة من الشهداء يف جرمية نكراء للعدو

هني ًئــا لــك الشــهادة يــا رائــد وأنــت ترتقــي إىل عليــاء املجــد
شــهيدً ا مقد ًمــا الواجــب قــدر اإلمــكان فيــا اآلخــرون يرمتــون يف
أحضــان الزيــف والضــال! هني ًئــا لــك يــا أبــا مؤمــن وأنــت تعمــل
بصمــت وإبــداع يف امليــدان! تســقي بنــي صهيــون مــن كأس املنــون
التــي جرعوهــا أبنــاء شــعبنا .هني ًئــا لــك يــا أبــا مؤمــن وأنــت تجعــل
اإلســام العظيــم محــركك األســاس يف هــذه الحيــاة الدنيــا! فلــك منــا
)(2009 - 1981
أيهــا الرائــد كل الوفــاء والثبــات عــى درب العظــاء وأمثالــك مــن
الشــهداء! لقــد آثــرت اآلخــرة عــى الدنيــا وفضلــت اللحــاق بركــب أخيــك مؤمــن .عــى ذات الــدرب رست ورفضــت حيــاة
الــذل والخنــوع .
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد رائــد نافــذ امللفــوح (أبــو مؤمــن) يف  8مايــو ( أيــار) 1981م ،يف مــروع بيــت الهيــا شــال
غــزة ،ألرسة فلســطينية مجاهــدة تتكــون مــن اثنــي عــر فــر ًدا :ســتة أوالد وأربــع بنــات إضافــة إىل الوالديــن .تعــود
جــذور شــهيدنا إىل بلــدة «نعليــا» املحتلــة منــذ العــام 1948م.

نشــأ شــهيدنا الفــارس رائــد وترعــرع عــى طاعــة اللــه وريــادة املســاجد ،يقــرأ القــرآن ويصــي الصلــوات الخمــس
جامعــة خاصــة صــاة الفجــر منهــا ،فالتــزم يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام الكائــن مبــروع بيــت الهيــا ،فأعجــب
بــه شــباب املســجد وأحبــوه ح ًبــا جـ ًـا.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد رائــد دراســته االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن مبخيــم جباليــا ،ثــم
التحــق مبعهــد وكالــة الغــوث للتدريــب املهنــي ،وحصــل عــى دبلــوم حــدادة ولحــام ،وبعــد ذلــك أكمــل تعليمــه الثانــوي
فحصــل عــى الثانويــة العامــة عــام 2005م.
يذكر أن الشهيد املجاهد رائد تزوج وقد رزقه الله ولدً ا وبن ًتا هام مؤمن ونغم.
صفاته وأخالقه

واظــب شــهيدنا املجاهــد رائــد عــى أداء عبادتــه واملحافظــة عليهــا ،فــرىب الرتبيــة اإلميانيــة الصالحــة .يحدثنــا والــد
رائــد عنــه مســتذك ًرا أيامــه املاضيــة« :إنســان هــادئ ،متديــن ،ملتــزم بصالتــه ،خلــوق ،يحــرم الكبــر ويعطــف عــى
الصغــر .يحــب فعــل الخــر .يحــرص عــى العالقــة الطيبــة بينــه وبــن والــده ووالدتــه».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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ُعهــد شــهيدنا املقــدام رائــد كتو ًمــا جــدً ا يخفــي نشــاطه وتحركاتــه .ومتيــز بســمو األخــاق ورفعتهــا فهــو نعــم الشــاب
الخلــوق املهذب.
مشواره الجهادي

يف بدايــات انتفاضــة األقــى املباركــة انتمــى الشــهيد الفــارس رائــد لحركــة الجهــاد اإلســامي بعــد أن آمــن بفكرهــا
الــذي يتخــذ مــن اإلســام منه ًجــا ،وتــدرج يف العمــل ثــم التحــق بالجنــاح العســكري رسايــا القــدس ،ثــم تــدرج عــر
العمــل يف األفــرع املختلفــة لرسايــا القــدس حتــى وصــل للوحــدة الصاروخيــة وصــار همــه كيــف يرعــب العــدو الصهيوين
بصواريــخ القــدس املباركــة حيــث شــارك يف كثــر مــن عمليــات إطــاق الصواريــخ عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة ويف
إحــدى املـرات أطلــق شــهيدنا مــع رفاقــه عــدة صواريــخ عــى مغتصبــة ســديروت أدت لقطــع إحــدى قدمــي املرافــق
خصوصــا
الشــخيص لوزيــر الحــرب الصهيــوين بــاراك .وقــد شــارك يف الكثــر مــن عمليــات تجهيــز الصواريــخ ،و إطالقهــا
ً
عــى موقــع «زيكيــم» العســكري و»عســقالن» و»ســديروت» ،فــكل هــذه املــدن الفلســطينية املحتلــة شــهدت صواريــخ
املجاهــد املقــدام ،ونقــش فيهــا اســمه وأســاء الشــهداء بــإذن اللــه والبــد يو ًمــا أن تعــود.
موعد مع الشهادة

يف أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008وبالتحديــد صبــاح يــوم الخميــس  8ينايــر (كانــون الثــاين)
2009م ،جلــس شــهيدنا املقــاوم رائــد أمــام بيــت صديقــه الشــهيد املجاهــد أنــور أبــو ســامل مــع إخوتــه املجاهديــن ويف
متــام الســاعة التاســعة والنصــف مســاء أطلقــت طائــرة اســتطالع صهيونيــة صواريخهــا لتنــال مــن أجســادهم الطاهــرة.
مجــزرة حصيلتهــا خمســة شــهداء هــم الشــهيد املجاهــد رائــد امللفــوح ورفاقــه الشــهيد املجاهد محمــد الهندي والشــهيد
املجاهــد أســامة لبــد والشــهيد املجاهــد أنــور أبــو ســامل والشــهيد املجاهــد عبــد النــارص عــودة لتلتقــي أرواحهــم التــي
اجتمعــت عــى الجهــاد يف ســبيل اللــه ولتختلــط دماؤهــم وأشــاؤهم .رحــم اللــه شــهداءنا.
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الشهيد املجاهد طارق محمد منر أبو عمشة
جهاد املخلصني وشهادة املجاهدين

هــم الشــهداء قافلــة تســر وال تتوقــف وعــى امتــداد األفــق متــى
لهــا قضيــة ثابتــة وهــدف متجــدد مــن أجلــه انطلقــوا .وســائلهم
لتحقيقــه تتنــوع وتتعــدد .هــم الشــهداء فــازوا بجنــة الرضــوان ،لهــم
املجــد ولــكل مــن يســلبهم العــار والهزميــة حكايتنــا اليــوم مــع أحــد
القــادة امليدانيــن لرسايــا القــدس يف بلــدة بيــت حانــون هــو الشــهيد
املجاهــد طــارق أبــو عمشــة.

)(2009 - 1986

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد طــارق محمــد أبوعمشــة (أبــو صــاح) يف  22أبريــل (نيســان) 1986م مبدينــة بيــت حانــون
شــال غــزة ألرسة مؤمنــة بربهــا اتخــذت مــن اإلســام منهــاج حيــاة ،وقــد عرفــت عائلتــه بتضحياتهــا يف ســبيل اللــه
والوطــن حيــث قدمــت العديــد مــن الشــهداء والجرحــى واألرسى.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد طــارق تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس البلــدة إال أنــه مل يتمكــن مــن مواصلــة
ـخصا كان
تعليمــه ،فاتجــه للعمــل يف حرفــة الزراعــة ليســاعد والــده يف إعالــة أرستــه التــي تتكــون مــن أحــد عــر شـ ً
ترتيبــه الثــاين بينهــم ،واألول بــن أشــقائه الذكــور.
ومــع انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية املباركــة يف العــام 2000م وتصاعــد االعتــداءات الصهيونية عــى األرايض الزراعية
يف البلــدة الحدوديــة؛ قــرر شــهيدنا الفــارس طــارق تــرك حرفــة الزراعــة وااللتحــاق بصفــوف قــوات األمــن الوطنــي
التابعــة للســلطة الفلســطينية يف العــام 2004م.
يذكــر أن الشــهيد املجاهــد طــارق متــزوج مــن فتــاة مؤمنــة منــذ العــام 2007م رزق منهــا طفـ ًـا أســمته أمــه عــى
اســم والــده بعــد استشــهاده.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد أبــو صــاح برفعــة أخالقــه النبيلــة وســرته العطــرة وصفــاء قلبــه وحســن معاملتــه مــع
اآلخريــن وبــره بوالديــه ،وكان محبو ًبــا مــن جريانــه وأصدقائــه ومــن عــارشه ،اتســم بالجديــة والهــدوء يف آن واحــد حيــث
متيــز بشــخصية قياديــة أهلتــه الح ًقــا لتــويل املســؤولية عــن العديــد مــن املجموعــات الجهاديــة يف بلدتــه ،ومل يخــش
يف اللــه لومــة الئــم .حافــظ عــى الصلــوات الخمــس يف مســجد نــور الشــهداء الــذي تــرىب فيــه عــى أيــدي ثلــة مــن
املجاهديــن األطهــار.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

آمــن شــهيدنا املجاهــد طــارق باإلســام وفهــم معانيــه وحــرص عــى الجهــاد يف ســبيل اللــه ،وأىب إال أن يكــون ح ـ ًرا
طلي ًقــا يدافــع عــن كرامــة ورشف هــذه األمــة التــي انتهكــت عــى أيــدي الصهاينــة ولذلــك التحــق بصفــوف حركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف مطلــع العــام 2003م ،وشــارك يف كل الفعاليــات التــي تقيمهــا الحركــة مــا أ ّهلــه
لالنضــام لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة ليشــارك يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة ،وعمليــات التصــدي
لقــوات االحتــال يف بلــدة بيــت حانــون والعديــد مــن املواقــع والنقــاط املتقدمــة .وقــد تــدرج يف صفــوف رسايــا القــدس
حتــى أصبــح أحــد قادتهــا امليدانيــن يف بلــدة بيــت حانــون .كــا شــارك يف عمليــات إطــاق الصواريــخ القدســية باتجــاه
التجمعــات والبلــدات املحتلــة منــذ العــام 1948م ،وكان آخرهــا قبــل اغتيالــه بســاعات.
موعد مع الشهادة

يف  8ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أثنــاء الحــرب األوىل ( )2009/2008عــى قطــاع غــزة التــي أطلــق عليهــا العــدو
الصهيــوين مســمى عمليــة الرصــاص املصبــوب تلقــى شــهيدنا املجاهــد طــارق تعليــات مــن قيــادة رسايــا القــدس بــدك
حصــون العــدو بصواريــخ الرسايــا املطــورة ،فتمكــن مــن تنفيــذ املهمــة املوكلــة لــه ،وعــاد متج ًهــا صــوب منزلــه ،واعتــى
ســطحه ولكــن طائـرات الغــدر والخيانــة التــي كانــت متــأ ســاء غــزة متكنــت مــن رصــده ،فاســتهدفته بصــاروخ أدى إىل
استشــهاده عــى الفــور ليلحــق بركــب مــن أحــب مــن املجاهديــن امليامــن مــن أبنــاء شــعبنا.
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الشهيد املجاهد عبد النارص خليل حسن عودة
رجل عشق الجنان

رجــل عشــق الجهــاد وفلســطني،آمن باملقاومــة خيــا ًرا ،وبفلســطني
قضيــة مركزيــة .مل يقبــل الضيــم وال ظلــم العــدا .أىب إال أن يكــون
فارســا صاروخ ًيــا ميطــر أعــداءه الصهاينــة بحمــم مــن صواريــخ رسايــا
ً
القــدس التــي صنعــت بأيــد طاهــرة متوضئــة ،فــكان نعــم الشــاب
امللتــزم ،واملجاهــد العنيــد.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1988

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد النــارص خليــل عــودة (أبــو صخــر) يف  25أكتوبــر (ترشيــن األول) 1988م يف مــروع بيــت
الهيــا شــال قطــاع غــزة ،فنشــأ وترعــرع يف أكنــاف أرسة مؤمنــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا تجــاه وطنهــا ودينهــا تتكــون
مــن ســتة مــن اإلخــوة وخمــس مــن األخــوات ،وكان ترتيبــه الســادس بــن إخوتــه .تعــود جــذوره لبلــدة «زرنوقــة»
املُه َّجــر أهلهــا يف العــام 1948م.

درس شــهيدنا املجاهــد عبــد النــارص املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس الفاخــورة التابعــة لوكالــة الغــوث،
وواصــل تعليمــه الثانــوي يف مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجـراح يف بلــدة بيــت الهيــا ،ومــن ثــم التحــق بالصناعــة ليواصــل
تعليمــه يف مهنــة الحــدادة ليكــون معيـ ًـا ألرستــه املجاهــدة.
صفاته وأخالقه

امتــاز الشــهيد املجاهــد عبــد النــارص بعالقــة طيبــة وقويــة مــع جريانــه ،فهــو املحبــوب بينهــم يشــهد لــه الجميــع
عــى ســمو أخالقــه ورفعتــه ،فــكان ضحــوكًا ال تفــارق البســمة وجهــه .التــزم يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام
عــى موائــد الذكــر والقــرآن ،فتــرب الفكــر اإلســامي الــذي يدعــو للجهــاد واملقاومــة سـ ً
ـبيل وحيــدً ا لتحريــر فلســطني
واســتعادة نهضــة األمــة العربيــة واإلســامية .حــرص شــهيدنا عــى فعــل الخــر ،ومســاعدة النــاس ،والوقــوف بجانبهــم
يف أفراحهــم وأحزانهــم.
مشواره الجهادي

خــال انتفاضــة األقــى املباركــة انضــم شــهيدنا املجاهــد عبــد النــارص لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي ،وشــارك يف العديــد مــن العمليــات واملهــات الجهاديــة ضــد العــدو الصهيــوين ،ثــم تــدرج يف وحــدات
رسايــا القــدس العســكرية حتــى نــال رشف االلتحــاق بالوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس شــال قطــاع غــزة ،وبــدا مــن
أبــرز مجاهديهــا ،يــداوم عــى دك املغتصبــات الصهيونيــة املحاذيــة للقطــاع بالصواريــخ القدســية التــي أرعبــت العــدو
الصهيــوين ،وقلبــت حيــاة املغتصبــن الصهاينــة إىل جحيــم.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو صخــر يف التصــدي للكثــر مــن االجتياحــات الصهيونيــة التــي شــهدها شــال قطــاع غــزة،
وحــرص _رحمــه اللــه_ عــى املشــاركة يف املهــات الجهاديــة خاصــة مــع إخوانــه املجاهديــن الشــهداء :محمــد الهنــدي
ونضــال شــقورة وحســن شــقورة وأحمــد لبــد الذيــن ربطتهــم بــه عالقــة قويــة.
موعد مع الشهادة

يف صبـــاح يـــوم الخميـــس  8ينايـــر (كانـــون الثـــاين) 2009م كان قطـــاع غـــزة يتعـــرض لعـــدوان همجـــي خـــال
الح ــرب األوىل ع ــى قط ــاع غ ــزة ( )2009/2008وش ــهيدنا املجاه ــد عب ــد الن ــارص ع ــودة برفق ــة املجاهدي ــن :محم ــد
الهن ــدي ورائ ــد امللف ــوح وأن ــور أب ــو س ــامل وأس ــامة لب ــد أم ــام بي ــت املجاه ــد أن ــور أب ــو س ــامل ،فاس ــتهدفتهم طائ ـرات
االس ــتطالع الصهيوني ــة بع ــدد م ــن صواريخه ــا الحاق ــدة ،فحول ــت أجس ــادهم إىل أش ــاء ممزق ــة لتك ــون ش ــاهدة ع ــى
جرائ ــم وظل ــم الع ــدو الصهي ــوين.

278

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد نافذ ذيب الهندي
السباق إىل ميدان الجهاد

رجــال الجهــاد رجــال كــرام ،خالئقهــم نفحــات العبــر .شــهيدنا
املجاهــد محمــد الهنــدي ال تســعفه الكلــات .رجــل واصــل الليــل
بالنهــار يف تصنيــع املنظومــة الصاروخيــة ،مل يعــرف الكلــل أو امللــل.
يطلــق الصــاروخ تلــو الصــاروخ ،مقسـ ًـا بــأن ينغــص عــى مــن احتــل
وطنــه ورشد شــعبه ،حتــى كانــت الخامتــة شــهادة.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1984

يف  5يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 1984م كان ــت رساي ــا الق ــدس ع ــى موع ــد م ــع مي ــاد ف ــارس جدي ــد م ــن فرس ــانها.
إن ــه الف ــارس اله ــام محم ــد ناف ــذ الهن ــدي (أب ــو املؤم ــن) ال ــذي تع ــود أصول ــه إىل مدين ــة «عس ــقالن» املحتل ــة من ــذ
ع ــام النكب ــة.
منــا وترعــرع يف أحضــان مخيــم جباليــا لالجئــن يف شــال قطــاع غــزة قبــل أن ينتقــل وأرستــه للعيــش يف مــروع
بيــت الهيــا إىل الشــال مــن املخيــم.
ينتمــي شــهيدنا املجاهــد محمــد إىل أرسة محافظــة متدينــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــا مكونــة
مــن  10أفــراد .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مدرســة الفاخــورة التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن
الفلســطينيني قبــل أن يلتحــق مبعهــد اتحــاد الكنائــس للتعليــم املهنــي بغــزة حيــث تعلــم وأتقــن مهنــة الحــدادة.

صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد محمــد ببســاطته وتواضعــه وهدوئــه الدائــم ،وعالقتــه الحســنة والطيبــة مــع أهلــه الســيام
والديــه وأقاربــه وجريانــه ،وبحبــه لفعــل الخــر وتقديــم املســاعدات لــكل مــن يحتــاج لهــا .كــا أنــه دائــم الوصــل
لرحمــه ،ملتــزم بــأداء الصلــوات يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام مبــروع بيــت الهيــا.
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد املجاهــد محمــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني يف انتفاضــة األقــى املباركــة بعــد
تعرفــه عــى ثلــة مؤمنــة ومجاهــدة مــن الشــباب امللتزمــن بنهــج وفكــر الحركــة الخالــدة حيــث دأب عــى تلقــي دروس
العلــم والوعــي واإلميــان عــى أيديهــم يف مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام األمــر الــذي تــرك عنــده كبــر األثــر
لالنخـراط أكــر يف النشــاط الجهــادي ،فالتحــق بعدهــا بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح املســلح لحركــة الجهــاد اإلســامي،
وعمــل يف العديــد مــن وحداتهــا الجهاديــة املتعــددة ،كــا كان يشــارك يف العديــد مــن عمليــات التصــدي للقــوات
الصهيونيــة املعتديــة الســيام يف شــال القطــاع وحــي الشــجاعية والزيتــون رشق غــزة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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عمــل الشــهيد املجاهــد محمــد يف صفــوف الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس مــع الشــهيد املجاهــد نضــال شــقورة
قبــل أن يصبــح مسـ ً
ـئول للوحــدة العاملــة يف مــروع بيــت الهيــا عقــب ارتقــاء الشــهيد املجاهــد نضــال إىل عليــاء
املجــد ليــزداد إرصا ًرا عــى مواصلــة الــدرب الــذي عمــده إخوانــه الشــهداء بدمائهــم وأشــائهم حيــث نفــذ العديــد مــن
الهجــات الصاروخيــة باتجــاه البلــدات والتجمعــات الصهيونيــة املحيطــة بقطــاع غــزة الســيام خــال الحــرب األوىل عــى
القطــاع ( )2009/2008حيــث متكــن قبــل استشــهاده بســاعات مــن دك عســقالن و»ســديروت» وقاعــدة «زيكيــم»
بعــدد مــن صواريــخ «قــدس املطــورة».
موعد مع الشهادة

صبيحــة يــوم الخميــس  8ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008قامــت
طائــرة صهيونيــة بإطــاق صــاروخ باتجــاه شــهيدنا ورفــاق دربــه وهــم يجلســون مــع الشــهيد املجاهــد أنــور أبــو ســامل
أمــام بيتــه مــا أدى إىل استشــهادهم جمي ًعــا باإلضافــة إىل طفلتــن مــن املــارة.
مــن جانبهــا نعــت رسايــا القــدس شــهداءها املجاهديــن الذيــن ارتقــوا ج ـراء عمليــة القصــف املذكــورة والشــهداء
هــم :محمــد الهنــدي ،وعبــد النــارص عــودة ،وأنــور أبــو ســامل ،وأســامة لبــد ،ورائــد امللفــوح شــقيق االستشــهادي املجاهد
مؤمــن امللفــوح الــذي ال زالــت ســلطات االحتــال تحتجــز جثامنــه الطاهــر منــذ عــدة ســنوات.
وال ــد الش ــهيد املجاه ــد أب ــو املؤم ــن يؤك ــد أن استش ــهاد نجل ــه كان متوق ًع ــا يف كل لحظ ــة خاص ــة خ ــال الح ــرب
ملش ــاركته يف دك املغتصب ــات الصهيوني ــة بالصواري ــخ بالرغ ــم م ــن التحلي ــق املكث ــف للطائ ـرات الصهيوني ــة ع ــى م ــدار
اللحظ ــة.
وشــدد والــد الشــهيد املجاهــد محمــد عــى أن استشــهاد نجلــه تــرك أثـ ًرا بال ًغــا يف نفســه ،وبالرغــم مــن ذلــك فقــد
أوضــح أن كل التضحيــات تهــون أمــام القــدس وفلســطني وأمــام الفــوز بالجنــة عــى خطــا الشــهداء واملجاهديــن الذيــن
يتســابقون يف ســاح الجهــاد واملقاومــة.
وعــرت والــدة الشــهيد املقــدام محمــد عــن فخرهــا واعتزازهــا بجهــاد ابنهــا وجهــاد ســائر املجاهديــن مؤكــدة أن
العــدو الصهيــوين ال يعــرف ســوى لغــة القــوة ،وأن مــا يســمى بعمليــات التســوية لــن تجلــب لشــعبنا إال مزيــدً ا مــن
الويــات وضيــاع الحقــوق واملقدســات.
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الشهيد املجاهد إسامعيل أمين جميل ياسني
استشهاده جاء يف ذكرى ميالده

أروع مــا يف الحيــاة أن تتحــى بأخــاق الشــهداء وتعيــش معهــم
وأنــت مــا زلــت يف دنيــاك محجوبًــا عنهــم ،هكــذا كان الشــهيد الفــارس
إســاعيل ياســن الــذي تــرك أثــ ًرا كبــرًا يف بيتــه وبــن جريانــه ويف
مســجد أيب بكــر الصديــق الــذي ترعــرع ونشــأ فيــه ليفتقــده الجميــع
بعدمــا صعــدت روحــه إىل بارئهــا.
)(2009 - 1992

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد إســاعيل أميــن ياســن يف مدينــة غــزة بحــي الزيتــون يف  9ينايــر (كانــون الثــاين) 1992م ،نشــأ
وترعــرع يف أرسة مجاهــدة مثــل كل األرس الفلســطينية التــي عاشــت املعانــاة والوجــع بفعــل املحتــل الغاشــم .تتكــون
أرستــه مــن والديــه ومثانيــة مــن البنــن وثــاث مــن البنــات ،وقــدر اللــه أن يكــون ترتيبــه الثالــث بينهــم.
التحــق شــهيدنا املجاهــد إســاعيل باملؤسســة التعليميــة بدايــة املرحلــة األساســية الدنيــا مبدرســة الزيتــون ،ثــم
مدرســة زهــر العلمــي اإلعداديــة ،ثــم النيــل يف املرحلــة الثانويــة ،واستشــهد وهــو بالصــف الثــاين الثانــوي ،وبشــهادة
الجميــع متيــز أحمــد باجتهــاده وتفوقــه يف كل مراحلــه الدراســية.
شــاركت مــدارس غــزة يف تهذيبــه وغــرس مالمــح الرجولــة والفضيلــة والعــزة والوفــاء والصــدق يف نفســه .وبــن
إخوانــه يف مســجد أىب بكــر الصديــق بحــي الزيتــون تتلمــذ عــى حــب الوطــن وصــدق الخيــار واالنتــاء ،فحملــه إىل
امليــدان ليعــود بالشــهادة رجـ ًـا.
صفاته وأخالقه

يقــول والــد الشــهيد أبــو محمــد ياســن« :شــاب طائــع التــزم املســاجد فكيــف تكــون حالــه؟ ،مهــذب يف معاملتــه،
طائــع وبــار بوالديــه ،أحبــه كل مــن عرفــه مــن طيبــة أخالقــه ،يحــرم الكبــر ويعطــف عــى الصغــر ،يســاعد كل مــن
يطلــب املســاعدة ،هــو مثــال للشــاب الخلــوق املهــذب».

ويضيــف أبــو محمــد« :كلــا أنظــر لصورتــه أبــي عــى فراقــه ،ولكــن مــازال طيفــه محل ًقــا يف نفــي ،هــو ذو الوجــه
البشــوش الضاحــك ،فعـ ًـا لقــد غابــت تلــك الــروح الطاهــرة الضاحكــة ،أمتنــى أن ألقــاه يف الجنــان بــإذن اللــه».
مشواره الجهادي

قــال رســول اللــه « :ســبعة يظلهــم اللــه يف ظلــه يــوم ال ظلــه إال ظلــه  ...شــاب نشــأ يف طاعــة اللــه ،»...فقــد
رضا مبســجد أيب بكــر الصديــق ،يف
ترعــرع شــهيدنا املجاهــد إســاعيل منــذ نعومــة أظافــره يف املســاجد ،تجــده حــا ً
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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مجالــس القــرآن الكريــم ليــرىب عــى هــذا النحــو وعــى تلــك األخــاق ،وقــد التــزم مــع أبنــاء حركــة الجهــاد اإلســامي،
وبــدا فاعـ ًـا يف مســرته الجهاديــة مــع الحركــة ،يقــوم بالتحضــر للمس ـرات والفعاليــات واملهرجانــات التــي نظمتهــا
الحركــة يف منطقتــه.
موعد مع الشهادة

خ ــال الح ــرب األوىل ع ــى غ ــزة ( )2009/2008ارتكب ــت أبشـــع املج ــازر بح ــق أبن ــاء الش ــعب الفلس ــطيني يف
قط ــاع غ ــزة ،فل ــم يرح ــم ه ــذا الع ــدو ش ــيخًا وال طف ـ ًـا وال ام ــرأة وال رج ـ ًـا ،قلع ــوا األش ــجار وهدم ــوا البي ــوت ع ــى
أصحابه ــا ،فبع ــد أن ص ــى الش ــهيد املجاه ــد إس ــاعيل ياس ــن ص ــاة املغ ــرب يف مس ــجد أيب بك ــر الصدي ــق ي ــوم
الجمع ــة  9يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 2009م ،تعرض ــت منطقت ــه لقص ــف صهي ــوين ،فــراح يس ــاعد يف نق ــل الجرح ــى إال
أن صارو ًخ ــا حاق ــدً ا رضب املنطق ــة م ــرة أخ ــرى لتصي ــب ش ــهيدنا الف ــارس إس ــاعيل ش ــظية يف عين ــه تقط ــع رشاي ــن
رأس ــه لريتق ــي ش ــهيدً ا بنف ــس الي ــوم ال ــذي ُول ــد في ــه ،وش ــيع جثامن ــه م ــن أم ــام مس ــجد أيب بك ــر الصدي ــق ال ــذي
ت ــرىب في ــه ي ــوم  10يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 2009م.
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الشهيد املجاهد حسام إبراهيم مطري نصار
رحل مداف ًعا عن أرضه

حــرب رضوس ال توصــف :طائـرات تلقــي بحممهــا ،دبابــات تتوغل،
جنــود يقتلــون ،حصــار ،نقــص يف الطعــام وال ـراب ،محنــة املؤمنــن
يف غــزة فهمهــا الشــهداء ،فهبــوا نــرة لدينهــم وعرضهــم .عرفــوا أن
املــوت البــد آت فلــاذا ال يكونــون شــهداء؟
الميالد والنشأة

)(2009 - 1986

يف  10نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1986م ولــد الشــهيد املجاهــد حســام إبراهيــم نصــار يف مدينــة ديــر البلــح وســط
قطــاع غــزة ألرسة متواضعــة ملتزمــة بتعاليــم دينهــا تعــود جذورهــا إىل مدينــة «بــر الســبع» التــي احتلــت منــذ العــام
1948م بعدمــا رشدت العصابــات الصهيونيــة أهلهــا أمــام مــرأى ومســمع العــامل املدعــي للحريــة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد حســام تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف املــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث يف املحافظــة
الوســطى ،ثــم تــرك الدراســة وعمــل صيــا ًدا لصعوبــة األوضــاع املعيشــية التــي يعــاين منهــا الكثــر مــن الغزيــن .تتكــون
أرستــه الصابــرة مــن والديــن محتســبني ومثانيــة أبنــاء ذكــور واثنتــن مــن اإلنــاث ترتيــب شــهيدنا املجاهــد حســام
الســادس مــن حيــث العمــر.
املعــروف أن عائلــة شــهيدنا الفــارس حســام قدمــت العديــد مــن الشــهداء يف ســبيل اللــه منهــم :شــقيقه وائــل الــذي
استشــهد يف العــام 2006م ،وشــقيقه مدحــت الــذي استشــهد يف العــام 2008م غر ًقــا يف البحــر ،وابــن عمــه باســم الــذي
استشــهد يف الحــرب األوىل يف نفــس يــوم استشــهاد الشــهيد املجاهــد حســام.

صفاته وأخالقه

ُعه ــد ش ــهيدنا املجاه ــد حس ــام بالتزام ــه األخالق ــي والدين ــي وتعاون ــه م ــع الجمي ــع ،يعم ــل بص ــدق ،ال يع ــرف
اله ــوان ،جدي ــا يف العم ــل ،ش ــجا ًعا وغي ــو ًرا ع ــي دين ــه ،ربطت ــه عالق ــات قوي ــة بأرست ــه ف ــكان االب ــن الب ــار لوالدي ــه
املطي ــع إلخوان ــه وأهل ــه ،وكان يحاف ــظ ع ــى صل ــة الرح ــم وزي ــارة أقارب ــه والتق ــرب م ــن الش ــباب املس ــلم امللت ــزم
مداو ًمـــا عـــى الصلـــوات الخمـــس يف مســـجد الصحابـــة القريـــب مـــن مـــكان ســـكناه ،وكان مميـــ ًزا بـــن أصدقائـــه
محبو ًب ــا منه ــم .متن ــى الش ــهادة وناله ــا حي ــث إن ــه كث ـ ًرا م ــا ح ــدث أهل ــه ع ــن أمنيت ــه بلق ــاء رب ــه ش ــهيدً ا ورسع ــان
م ــا أت ــت وكأنه ــا تع ــرف الصادق ــن فتصطفيه ــم.
مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا املجاهــد حســام يرســم أوىل خطواتــه بحجارتــه املباركــة ،يخــرج مــع أقرانــه محمـ ًـا بالحجــارة وينتظــر
مصادفــة جيــب عســكري صهيــوين لريجمــه مطل ًقــا صيحــات التكبــر.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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تعــرض للمالحقــة مــن قبــل جنــود االحتــال مـرات عــدة ،لكنــه رسعــان مــا يختفــي كالجليــد فيعجــز الجنــود عــن
اإلمســاك بــه فقــد متيــز بالرسعــة وخفــة الحركــة.
أحــب شــهيدنا املجاهــد حســام حركتــه كثـ ًرا _حركــة الجهــاد االســامي_ وظــل يشــدو بأناشــيدها ،كــا حــرص عــى
املشــاركة يف تشــيع جثامــن شــهدائها األبطــال يف محافظــة الوســطى ،وعيونــه ترقــب اللحظــة التــي ُيحمــل فيهــا عــى
األكتــاف شــهيدً ا.
يتحــدث والــده مســتذك ًرا فلــذة كبــده حســام« :يف آخــر أيامــه كان يعــود إىل البيــت متأخـ ًرا وثيابــه مليئــة باألتربــة
وحينــا أســأله يقــول يل ذلــك جـراء تدريــب عســكري».
موعد مع الشهادة

يف  9ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م قطــاع غــزة يتحــول لكتلــة مــن نــار واملدنيــن فيــه تحــت حــرب وعــدوان
همجــي مــن قبــل آلــة الحــرب الصهيونيــة ،حــرب عشــوائية تثبــت أن املحتــل الصهيــوين ليــس إال متعطشً ــا لســفك دمــاء
الفلســطينيني العــزل _الحــرب األوىل عــى غــزة (_ )2009/2008القــوات البحريــة تتمركــز يف منطقــة القرعــان عــى
شــاطئ ديــر البلــح حيــث يقطــن الشــهيد املجاهــد حســام الــذي خــرج مــن بيتــه ليدافــع عــن أهلــه ،فكانــت الشــهادة
تنتظــره حــن أطلقــت طائـرات االســتطالع صارو ًخــا تجاهــه مــا أدى إىل استشــهاده ونحســبه عنــد اللــه شــهيدً ا وال نــزيك
عــى اللــه أحــدً ا.
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الشهيد املجاهد رشيد حمدان شحتة ضهري
مقاوم عشق الشهادة ألجل فلسطني

مــا أعظــم ذلــك الجســد املســجى! ومــا أعظــم تلــك الــروح التــي
عانقــت الســاء بريــح طيبــة طاهــرة! تلــك الــروح التــي تعلقــت بحب
الوطــن وحــب الشــهادة ،ودافعــت عــن أرض اغتصبهــا محتــل غاشــم،
هــو الشــهيد املجاهــد رشــيد ضهــر الــذي عمــل ليــل نهــار مــن أجــل
اســرداد كرامــة شــعب انتهكهــا صهيــوين بــا ٍغ وتناســتها أمــة نامئــة.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1985

ولــد الشــهيد املجاهــد رشــيد حمــدان ضهــر يف منطقــة اجديــدة بحــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة يف  30يونيــو
(حزيـران) 1985م ،حيــث تــرىب يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــا تعرفــه نحــو دينهــا ،تتكــون مــن والديــه
وخمســة مــن األبنــاء ،وخمــس مــن البنــات ،وقــدّ ر اللــه أن يكــون الشــهيد هــو االبــن البكــر لوالديــه.
صفاته وأخالقه

ترعــرع الشــهيد املجاهــد رشــيد يف مســجد الشــهداء بحــي الشــجاعية ،وداوم فيــه عــى صلواتــه الخمــس وعــى
حلقــات القــرآن الكريــم ،يقــول والــد الشــهيد »:رشــيد مطيــع للوالديــن ذو شــخصية قويــة ،ســاندين يف الكثــر مــن
األمــور حيــث أدى دو ًرا كب ـرًا بجانبــي يف تربيــة أبنــايئ لكونــه االبــن البكــر».
وتابــع بالقــول« :يف أغلــب املواقــف أتذكــره وكأنــه بجانبــي ،يف األعيــاد ويف رمضــان عندمــا كنــا نخــرج ســويًا لصلــة
األرحــام ،وعندمــا أذهــب إىل العمــل أشــعر أن طيفــه مــازال حــويل».
لتكمــل أم رشــيد والــدة الشــهيد حديثهــا عــن فلــذة كبدهــا قائلــة« :غابــت تلــك الــروح الفكاهيــة عــن هــذا البيــت،
وغــاب معهــا جــو الــرور والفــرح الــذي الزم البيــت يف حضــوره».
وأضافــت الحاجــة الســتينية« :الشــاب الحبــوب ال ـرايض املــريض ،دو ًمــا يطلــب منــي الرضــا وأن أدعــو اللــه لــه أن
يوفقــه يف عملــه ،فعندمــا يخــرج للربــاط يقبــل جبينــي ،ويطلــب منــي أن أدعــو لــه ولشــباب املقاومــة بــأن ينتــروا
عــى عدونــا الغاشــم».
مشواره الجهادي

بعــد أن رأى شــهيدنا املجاهــد رشــيد االحتــال الصهيــوين جامثًــا عــى صــدر الشــعب الفلســطيني ،انخــرط يف العمــل
الجهــادي ،فمنــذ صغــره التحــق بالرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي.
بعدهــا بســنوات انضــم الشــهيد رشــيد إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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شــارك يف العديــد مــن عمليــات الرصــد رشق مدينــة غــزة ،وشــارك بصــد عــدد مــن االجتياحــات املتكــررة يف املنطقــة
الرشقيــة إضافــة إىل إطــاق العديــد مــن الصواريــخ عــى األرايض املحتلــة والعمليــات العســكرية األخــرى.
موعد مع الشهادة

خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( ،)2009/2008توالــت الجرائــم الصهيونيــة بحــق قطــاع غــزة .عدوانًا شــنته الطائرات
والدبابــات والجرافــات وحتــى املدفعيــة شــاركت بالقصــف العشــوايئ ،طفــل مقتــول هنــا وشــاب استشــهد هنــاك شــيخ
أو امــرأة مل يفــرق االحتــال بــن غــزي وآخــر ،بــن مــدين وعســكري فالــكل يف دائــرة القتــل.

عايــش الشــهيد املجاهــد رشــيد تلــك الدمــاء التــي نزفــت عــى أرض غــزة رصخــات األطفــال وأنــات األرامــل
كالســكاكني يف صــدر شــهيدنا الــذي حمــل ســاحه مــن أول يــوم للعــدوان وقــام بعملــه الجهــادي يف الليــايل الحالكــة مــع
إخوانــه املقاومــن.
يــوم الخميــس  8ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،ســار مــع أبنــاء عمــه عــاء وباســم يف الشــارع الــذي يقطــن فيــه إال
أن صــاروخ طائــرة اســتطالع صهيونيــة قطــع أجســادهم إىل أشــاء هــو وأبنــاء عمــه االثنــن ليصلــوا عــى جثامنــه مــن
أمــام مســجد الشــهداء الــذي ترعــرع فيــه ،ويــوارى جثامنــه الــرى ظهــر يــوم الجمعــة  9ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م
ليلتحــق بكوكبــة الشــهداء العظــام.
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الشهيد املجاهد محمد عثامن خليل اشتيوي
رجل املهامت الصعبة

يعرفــون الكثــر عــن أســلوب تفكــر العــدو .وال ميكــن أن تنجــح
يف قتــال عــدوك إذا كنــت تجهــل أســلوب تفكــره .ومعرفــة تفكــر
العــدو مكنــت مجاهدينــا مــن رســم أنســب الخطــط ملواجهتــه .إذا
كان الجــو عاص ًفــا بــار ًدا يهاجــم العــدو أحيانًــا ظ ًنــا منــه أن املجاهديــن
تركــوا مواقعهــم هر ًبــا مــن الــرد .محمــد اشــتيوى مــن أولئــك الذيــن
يعرفــون أســلوب العــدو الصهيــوين.

)(2009 - 1978

الميالد والنشأة

 18فربايــر (شــباط) 1978م موعــد لبــزوغ شــعاع نجــم جديــد مــن نجــوم املقاومــة الفلســطينية أال وهــو املجاهــد
محمــد عثــان اشــتيوي (أبــو يوســف) مــن مواليــد حــي الزيتــون مبدينــة غــزة ،الــذي نشــأ وترعــرع يف أحضــان أرسة
فلســطينية مجاهــدة اتخــذت اإلســام رشيعــة ومنهــاج حيــاة.
تتكــون أرسة شــهيدنا املجاهــد محمــد التــي تعــود أصولهــا إىل مدينــة غــزة ،مــن أربعــة أشــقاء وســبع شــقيقات،
ترتيبــه الرابــع بــن الجميــع .تلقــى مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس حــي الزيتــون باملدينــة إال أنــه مل
يتمكــن مــن مواصلــة تعليمــه الثانــوي ،وذلــك نظـ ًرا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي كانــت تحياهــا أرستــه يف ذلــك
الحــن حيــث توجــه يف ســن مبكــرة لســوق العمــل ملســاعدة والــده يف إعالــة األرسة ،فامتهــن حرفــة النجــارة ،التــي
أصبحــت الح ًقــا مهنتــه الرئيســة التــي يعتــاش مــن ورائهــا.
متكــن شــهيدنا املجاهــد محمــد مــن الــزواج برفيقــة دربــه الصابــرة واملحتســبة ،ورزق منهــا ثالثــة أطفــال هــم
يوســف وأحمــد ونرسيــن.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد وكــا وصفــه معظــم مــن قابلناهــم بدماثــة األخــاق وصفــاء الرسيــرة ،واإليثــار والــر
بالوالديــن ،ويف هــذا الســياق يقــول شــقيقه فايــز« :لقــد كان محمــد بــا ًرا مطي ًعــا مح ًبــا لوالديــه ،وذلــك نابــع مــن حســن
الرتبيــة التــي تلقاهــا مــن والديــه بدايــة ثــم عــى يــد إخوانــه املجاهديــن مــن أبنــاء املســاجد وحفظــة كتــاب اللــه
العظيــم الســيام إخوانــه يف مســجد شــهداء حــي الزيتــون القريــب مــن منطقــة ســكناه».

كــا متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بتعلقــه باملســاجد حيــث حافــظ عــى أداء الصلــوات يف جامعــة ،األمــر الــذي
أكســبه احـرام الكبــر والصغــر عــى الســواء .كــا حــرص عــى حضــور دروس العلــم والوعــي واإلميــان والثــورة ،وأرشف
عــى اللجنــة الرياضيــة يف املســجد وذلــك ملــا يتمتــع بــه مــن جســم ريــايض ومهــارة يف مختلــف الفنــون الرياضيــة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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شــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد خــال انتفاضــة الحجــارة بالفعاليــات الجامهرييــة والجهاديــة التــي نظمتهــا املقاومــة
الفلســطينية يف حينــه ،األمــر الــذي زرع يف نفســه حــب الجهــاد واملقاومــة ،كــا كان فاعـ ًـا يف املس ـرات والتظاه ـرات
التــي تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني تلــك الحركــة التــي تعــرف منهــا عــى فلســطني واإلســام حتــى باتــت
فلســطني ومــروع املقاومــة اإلســامية يشــغالن معظــم تفكــره.
مــع انطــاق انتفاضــة األقــى املباركــة يف ســبتمرب (أيلــول) 2000م شــارك شــهيدنا برسيــة تامــة يف فعالياتهــا حيــث
عمــل ضمــن صفــوف إخوانــه املجاهديــن يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة اإلســامي يف فلســطني ،فــكان
استشــهاده مبثابــة مفاجــأة كبــرة ملــن حولــه.
تلقــى شــهيدنا الفــارس محمــد خــال التحاقــه بصفــوف رسايــا القــدس العديــد مــن الــدورات العســكرية ،وأتقــن
العديــد مــن الفنــون القتاليــة ،وشــارك يف عــدة مهــام وعمليــات جهاديــة وبــات أحــد املرابطــن عــى الثغــور .و لــه رشف
املشــاركة يف العديــد مــن عمليــات التصــدي لقــوات االحتــال الصهيــوين الســيام خــال العــدوان الكبــر الــذي تعــرض لــه
حــي الزيتــون عامــي 2002م و2004م ،وقــد شــهد لــه الجميــع بالبســالة منقطعــة النظــر يف التصــدي للقــوات املعتديــة.
ويقــول أبــو أحمــد أحــد رفــاق الشــهيد« :كنــت أعلــم كل أرسار محمــد وانتامئــه لرسايــا القــدس ،وقــد شــارك يف
العديــد مــن العمليــات الجهاديــة ضــد الصهاينــة ،وحــرص رحمــه اللــه عــى الربــاط يف األوقــات التــي يســودها أجــواء
الــرد القــارس ليكســب األجــر العظيــم؛ ألنــه عــى علــم بــأن العــدو يحــرص عــى التوغــل يف مثــل تلــك األجــواء لضــان
عــدم مواجهــة أي مــن مجاهدينــا».
موعد مع الشهادة

مــع بــدء الحــرب األوىل عــى غــزة ( ،)2009/2008ويف يــوم  7ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م وأثنــاء ربــاط شــهيدنا
ورفاقــه الشــهيدين (معــن ســلمي ،محمــود فتــوح) مــن مجاهــدي رسايــا القــدس ،عــى الثغــور مــن حــي الزيتــون،
قامــت طائـرات االحتــال الصهيونيــة بإطــاق صــاروخ تجاههــم لريتقــي الشــهيدين املجاهديــن معــن ســلمي ومحمــود
فتــوح شــهداء عــى الفــور ويصــاب شــهيدنا الفــارس محمــد بإصابــة خطــرة نقــل عــى أثرهــا إىل مستشــفى الشــفاء
وتصعــد روحــه إىل بارئهــا بعــد يومــن  9ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ملتح ًقــا برفاقــه الشــهداء نحــو وعــد اللــه ،فــإىل
جنــان الخلــد أيهــا الشــهداء األطهــار بــإذن اللــه.
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الشهيد املجاهد شادي فتحي أحمد جنيد
فارس من فرسان اإلميان والوعي والثورة

نقـــف بإجـــال وإكبـــار أمـــام تضحيـــات الشـــهداء ،فدمائهـــم
الطاه ــرة الت ــي تس ــيل ع ــى أرض فلس ــطني ه ــي م ــن س ــيعلن الن ــر
يو ًم ــا .تل ــك األش ــاء الطاه ــرة س ــتلفظ بقاي ــا رف ــات الصهاين ــة م ــن
أرض فلس ــطني املبارك ــة.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1979

يف  10ديســمرب (كانــون األول) 1979م كان الشــهيد املجاهــد شــادي فتحــي جنيــد (أبــو محمــد) عــى موعــد مــع
الخــروج إىل هــذه الحيــاة الدنيــا ليبــر النــور يف أحضــان أرسة محافظــة تقطــن يف بلــدة جباليــا البلــد إىل الشــال مــن
فارســا مــن فرســان اإلميــان والوعــي والثــورة التــي رفعــت حركــة الجهــاد اإلســامي لــواءه
مدينــة غــزة ليصبــح الح ًقــا ً
عال ًيــا يف فلســطني املجبولــة بدمــاء الشــهداء وعذابــات األرسى املجاهديــن.

تــرىب الشــهيد املجاهــد شــادي يف كنــف أرسة مجاهــدة ملتزمــة محافظــة عــى دينهــا وأخالقهــا تتكــون مــن خمســة
إخــوة وأربــع أخــوات باإلضافــة لوالديــه.
تلقــى الشــهيد الفــارس شــادي تعليمــه األســايس واإلعــدادي يف مــدارس البلــدة قبــل أن يلتحــق بســوق العمــل
ملســاعدة والــده يف إعالــة أرستــه نظ ـ ًرا لصعوبــة الوضــع االقتصــادي الــذي كانــت متــر بــه األرسة.
أخ ــذ ش ــهيدنا املجاه ــد ش ــادي يك ــر ش ــي ًئا فش ــي ًئا ،وتك ــر مع ــه مأس ــاة ش ــعبه الناجم ــة ع ــن ج ــروت االحت ــال
وعدوان ــه املتواص ــل ،ولتش ــتعل يف ص ــدره ن ــار الث ــورة واملقاوم ــة ليأخ ــذ ع ــى عاتق ــه رد الضي ــم ع ــن أبن ــاء ش ــعبه
وه ــو م ــا تحق ــق ل ــه الح ًق ــا.
ويشــار هنــا إىل أن الشــهيد متــزوج وقــد مـ ّن اللــه عليــه بثالثــة أطفــال حــرص عــى تربيتهــم عــى منهــاج اإلســام
القويــم وحــب الجهــاد وفلســطني.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد بكثــر مــن الصفــات اإلســامية الحميــدة التــي جعلتــه محبوبًــا مــن أقاربــه
وجريانــه وأصدقائــه حيــث ُعــرف عنــه تواضعــه الشــديد ورفعــة أخالقــه النبيلــة وســرته العطــرة وصفــاء قلبــه وحســن
معاملتــه وحبــه للخــر ومســاعدة الج ـران ،وعطفــه عــى الصغــار واحرتامــه للكبــار.
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تعـــرف الشـــهيد الفـــارس شـــادي عـــى خيـــار اإلميـــان والوعـــي والثـــورة والتـــزم هـــذا الخيـــار خـــال انتفاضـــة
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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األق ــى املبارك ــة وتحدي ــدً ا يف الع ــام 2007م ،وش ــارك يف العدي ــد م ــن الفعالي ــات الت ــي كان ــت تنظمه ــا حرك ــة الجه ــاد
اإلس ــامي يف منطق ــة س ــكناه ،لي ــزداد تعل ًق ــا بذل ــك الخي ــار الرس ــايل املعب ــد بدم ــاء املجاهدي ــن الطاهري ــن .وقبي ــل
ان ــدالع الح ــرب الدموي ــة ع ــى قط ــاع غ ــزة أواخ ــر الع ــام 2008م أع ــد ش ــهيدنا نفس ــه ليك ــون ضم ــن مجموع ــات
رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري للحرك ــة إال أن الظ ــروف االس ــتثنائية الت ــي م ــر به ــا القط ــاع يف تل ــك األثن ــاء حال ــت
دون ذل ــك .تف ــاىن ش ــهيدنا املجاه ــد ش ــادي يف تقدي ــم م ــا ميكن ــه م ــن مس ــاعدات إلخوان ــه املجاهدي ــن خ ــال الح ــرب
األوىل ع ــى قط ــاع غ ــزة (.)2009-2008
موعد مع الشهادة

يف  10ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م يف خضــم الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008كان شــهيدنا املجاهــد شــادي
عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث خــرج بالتنســيق مــع اإلخــوة يف رسايــا القــدس مــن بيتــه الســتطالع الشــوارع والنقــاط
للمجاهديــن قبــل متركزهــم ،ولكــن طائـرات الحقــد الصهيــوين رصــدت تحركاتــه واســتهدفته بصــاروخ أدى إىل استشــهاده
عــى الفــور مــع ثالثــة آخريــن هــم يــري وصامــد عبــد ربــه ومحمــد مصطفــى عيــد.
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الشهيد املجاهد شمس عمر خميس عمر
الفارس الهامم واألسد املقدام

بــن أرضحــة الشــهداء يقــى املواطــن عمــر خميــس عمــر (أبــو
ســمري) يومــي االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع ليتذكــر ابنيــه
اللذيــن مل تغــب صورتهــا عــن بالــه لحظــة ،فالشــهيد ســمري استشــهد
يف 1992م أثنــاء تعذيبــه يف أقبيــة تحقيــق االحتــال الصهيــوين ،أمــا
الشــهيد شــمس املجاهــد يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي يف فلســطني فاستشــهد يف  10ينايــر (كانــون الثــاين)
2009م يف الحــرب األوىل عــى غــزة (.)2009/2008

)(2009 - 1986

الميالد والنشأة

جــاء بــزوغ فجــر ميــاد شــهيدنا املجاهــد شــمس عمــر خميــس عمــر بتاريــخ  20ديســمرب (كانــون األول) 1986م
ليعيــش منــذ طفولتــه قســوة الحيــاة وجــروت االحتــال الصهيــوين ضــد الشــعب الفلســطيني ،فلــم يعــرف إال لعبــة
الطفــل الــذي يالحــق الجنــدي الصهيــوين بالحجــر ليطــرده خــارج أســوار وبيــوت املخيــم.
تلقــى الشــهيد املجاهــد شــمس مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن
مبخيــم الشــاطئ ،ثــم درس املرحلــة الثانويــة ،لكنــه رفــض مواصلــة مشــواره التعليمــي ،مفضــاً االلتحــاق بالعمــل
الجهــادي للــذود عــن أبنــاء شــعبه.
ينتمــي شــهيدنا لعائلــة فلســطينية الجئــة تعــود جذورهــا إىل قريــة «هربيــا» التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف
العــام 1948م ليعيــش وعائلتــه قســوة الهجــرة والبعــد عــن الوطــن ،وتتكــون أرستــه مــن زوجتــه وثالثــة أبنــاء وبنــت،
والشــهيدين ســمري وشــمس.
يف ســاعات الصبــاح الباكــر يغــادر أبــو ســمري منزلــه مبخيــم الشــاطئ إىل حيــث يرقــد جثــان نجليــه لــروي بكميــة
ميــاه يحملهــا معــه أشــجار الظــل والــورود التــي زرعهــا حــول رضيحيهــا ،ثــم يبــدأ بقـراءة آيــات مــن الذكــر الحكيــم
عــى روحيهــا ،وقبــل أن يغــادر املــكان يعــود برشيــط ذاكرتــه إىل رحلــة حيــاة أبنائــه بــن أزقــة املخيــم الضيقــة،
ومعاناتــه يف البحــث عــن فرصــة عمــل لتوفــر لقمــة عيــش كرميــة ألرستــه وأطفالــه الصغــار الذيــن رباهــم عــى اإلميــان
باللــه وحــب الوطــن.

تحــدث والــد الشــهيدين أبــو ســمري « :عندمــا أعــود إىل بيتــي أتذكرهــا ،فأبــي بحــرة عــى غيابهــا رغــم أننــي
فخــور باستشــهادهام ،ولكــن شــعور األب الــذي يبقــى حزي ًنــا عــى غيــاب األحبــة» ،وتابــع« :عندمــا يــأيت املســاء تالزمني
صورتهــا ألعيــش معانــاة فراقهــا».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد شــمس ببســاطته وتواضعــه وبعالقاتــه املمتــازة بأرستــه وجريانــه ،وبــره وطاعتــه لوالديــه،
فعــى الرغــم مــن صغــر ســنه إال أنــه اســتطاع أن يقتحــم القلــوب ويســكن يف وجــدان مــن عرفــوه ،فابتســامته التــي
تــكاد ال تفــارق شــفتيه تؤكــد مــدى طيبتــه وصــدق نوايــاه .وحســن حديثــه ،وجــال لســانه الرطــب بذكــر اللــه يجســد
معــاين اإلميــان ،وشــجاعته وإقدامــه جســدتها دمــاؤه الطاهــرة التــي روت ثــرى فلســطني الطهــور.
مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املجاهــد شــمس عــى حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة ،ثــم انضــم إىل
صفــوف مجاهــدي رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
عمــل يف بدايــة األمــر ضمــن وحــدات الرصــد واملتابعــة ،وشــارك يف تنفيــذ عــدة مهــات قتاليــة ضــد قــوات االحتــال
الصهيــوين .ومتيــز بجرأتــه وقوتــه خــال املواجهــات مــع قــوات االحتــال الصهيــوين حيــث ُيســجل لــه مشــاركته يف إطــاق
العديــد مــن صواريــخ القــدس باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة .ويعتــر الشــهيد املجاهــد شــمس أحــد أعضــاء الوحــدة
الخاصــة يف مخيــم الشــاطئ وأحــد مجاهــدي الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم  10ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،يف الحــرب األوىل عــى غــزة كان الشــهيد املقــاوم شــمس عــى موعــد
مــع الشــهادة التــي طاملــا متناهــا وحــرص عــى نيلهــا عندمــا اســتهدفته طائـرات االســتطالع الصهيونيــة بصــاروخ واحــد
عــى األقــل أصــاب جميــع أنحــاء جســده ،فتــم نقلــة إىل مستشــفى الشــفاء بغــزة ليفــارق الحيــاة يف ســاعات الفجــر
األوىل ،فــإىل جنــات الخلــد يــا شــهيدنا الفــارس شــمس مــع الشــهداء والصديقــن ،وحســن أولئــك رفيقــا!
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الشهيد املجاهد صامد محفوظ محمود عبد ربه
جهاد وفداء وفوز بركب الشهداء

فــارس مــن فرســان اإلميــان والوعــي والثــورة ،فرســان الشــقاقي
الذيــن ســطروا أروع مالحــم البطولــة وضحــوا بأغــى مــا ميلكــون
دفا ًعــا عــن األرض واملقدســات ،إنــه الشــهيد املجاهــد صامــد عبــد
ربــه الــذي كان لــه مــن اســمه نصيــب يف الحــرب األوىل عــى غــزة
( ،)2009/2008وذلــك حــن تصــدى للقــوات املعتديــة مــع ابــن عمــه
ورفيقــه يف الجهــاد واالستشــهاد يــري عبــد ربــه.

)(2009 - 1992

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد صامــد محفــوظ عبــد ربــه يف  17أبريــل (نيســان) 1992م ألرسة مجاهــدة ملتزمــة بدينهــا
وحاملــة لــواء اإلســام والجهــاد ،تتكــون أرستــه التــي تقطــن عزبــة عبــد ربــه رشق مخيــم جباليــا مــن أربعــة إخــوة
وأختــن باإلضافــة لوالديــه اللذيــن حرصــا عــى تربيتهــم تربيــة إســامية وتعليمهــم األخــاق النبويــة.
نشــأ شــهيدنا الفــارس صامــد وترعــرع مــع إخوتــه وأصدقائــه بــن أزقــة بلــدة جباليــا التــي طاملــا عصــت عــى
الصهاينــة ،وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس البلــدة ،ثــم انتقــل لدراســة املرحلــة الثانويــة يف مدرســة
عثــان بــن عفــان يف منطقــة التــوام شــال القطــاع ،لينتقــل بعدهــا للعمــل ملســاعدة والــده يف إعالــة أرستــه وكســب
قــوت يومهــم.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املقــدام صامــد بالكثــر مــن الصفــات الحســنة التــي مهــدت الطريــق لدخولــه حركــة اإلميــان والوعــي
والثــورة حيــث ُعــرف بالتزامــه بالصلــوات الخمــس يف املســجد وصيــام يومــي االثنــن والخميــس إىل جانــب إميانــه
العميــق بخيــار الجهــاد واملقاومــة ،كــا مت ّيــز الشــهيد بصمتــه وهدوئــه ورسيتــه التامــة خــال عملــه واملهــات التــي
تــوكل إليــه.
ألــح شــهيدنا املجاهــد صامــد عــى إخوانــه يف قيــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي أن
يقــوم بتنفيــذ عمليــة استشــهادية ضــد أهــداف العــدو الصهيــوين إال أن قيــادة الرسايــا أرجــأت املوافقــة عــى طلباتــه
تلــك إىل حــن أن تســنح الفرصــة املناســبة .و ُعــرف بطاعــة الوالديــن والعمــل الصــادق عــى رضائهــا.
مشواره الجهادي

مشــوار عــز يحتــذى بــه .منــذ أن أبــر الشــهيد صامــد النــور عــاش عــى وقــع بطــش االحتــال ليتعــرف عــى خيــار
اإلميــان والوعــي والثــورة خيــار الدكتــور فتحــي الشــقاقي ومحمــود الخواجــة وهــاين عابــد يف عــام 2007م ،حيــث التــزم
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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بجلســات الوعــي واإلميــان والثــورة التــي تعقدهــا الحركــة ألبنائهــا ،وشــارك يف فعاليــات الحركــة عــى مســتوى شــال
القطــاع ،والتحــق يف العــام 2008م بصفــوف إخوانــه يف رسايــا القــدس حيــث خــاض دورات عســكرية مكثفــة مــا أ ّهلــه
للقيــام بالعديــد مــن املهــات العســكرية ضــد العــدو الصهيــوين.
موعد مع الشهادة

ككل الفرســان الذيــن حملــوا عــى عاتقهــم رد كيــد األعــداء إىل نحورهــم ،ويف الوقــت الــذي شــهد فيــه قطــاع غــزة
أرشس حــرب عدوانيــة منــذ عــام النكبــة  -الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008حمــل الشــهيد املجاهــد صامــد
ســاحه برفقــة ابــن عمــه الشــهيد املجاهــد يــري عبــد ربــه مــن أجــل الدفــاع عــن ثــرى الوطــن ،وذلــك يف  10ينايــر
(كانــون الثــاين) 2009م ،حيــث توجهــا لصــد قــوات خاصــة صهيونيــة متركــزت عــى جبــل الكاشــف رشق جباليــا ،حيــث
قــام الشــهيدان بإطــاق قذائــف ( )R.B.Gباتجــاه تلــك القــوات واالشــتباك معهــا ،مــا أدى إىل ســقوط عــدد مــن جنــود
القــوة بــن قتيــل وجريــح متكــن بعدهــا املجاهــدان مــن االنســحاب مــن املوقــع ،وبينــا هــا يف طريــق العــودة إذ
بطائـرات االحتــال تســتهدفهام بصــاروخ واحــد أدى إىل استشــهادهام عــى الفــور مــع أربعــة مواطنــن آخريــن منهــم
الشــهيد محمــد مصطفــى عيــد والشــهيد شــادي جنيــد.

294

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد مصطفى ربحي عبد الخالق حسني عيد
صادق الوعد والعهد واالنتامء

قــد يعجــب البعــض مــن حكايــات الشــهداء ،لكننهــا ببســاطة
حكايــة عشــق ال يفهمهــا إال مــن عاشــها يف رحــاب اللــه مولعــا بلقائــه،
هــذا هــو الــر الــذي يدفــع بهــم نحــو الجنــان بــا خــوف أو تــردد،
وكيــف يخــاف مــن ينتظــر لقــاء اللــه حيــث النعيــم والخلــود؟.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1990

شــهدت بلــدة جباليــا شــال قطــاع غــزة ميــاد فــارس مــن فرســان اإلميــان والوعــي والثــورة هــو الشــهيد املجاهــد
محمــد مصطفــى عيــد يف  8ينايــر (كانــون الثــاين) 1990م.
ع ــاش الش ــهيد املجاه ــد محم ــد يف كن ــف أرسة مجاه ــدة ملتزم ــة تتك ــون م ــن أربع ــة إخ ــوة باإلضاف ــة لوالدي ــه
اللذي ــن حرص ــا ع ــى تربيته ــم وتنش ــئتهم تنش ــئة إس ــامية .ك ــر وترع ــرع ب ــن أزق ــة البل ــدة الت ــي تعرض ــت للكث ــر
م ــن الهج ــات الصهيوني ــة املتك ــررة حي ــث تفتح ــت عين ــا الش ــهيد ع ــى بط ــش االحت ــال وجرامئ ــه بح ــق أبن ــاء
ش ــعبه.
تلقــى شــهيدنا الفــارس محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس البلــدة ،ومــن ثــم انتقــل إلكــال دراســته
الثانويــة يف مدرســة عثــان بــن عفــان يف منطقــة التــوام غــرب مخيــم جباليــا ،لكــن الوضــع االقتصــادي الــيء الــذي
كانــت تعيشــه أرستــه حــال دون التحاقــه بالدراســة الجامعيــة ،فانتقــل إىل العمــل يف محــل للبويــات والدهــان ليســاعد
والــده يف إعالــة أرستــه.
صفاته وأخالقه

كغــره ممــن ســبقوه مــن الشــهداء الذيــن يصطفيهــم اللــه إىل جــواره؛ متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بحبــه للخــر
والجهــاد والدفــاع عــن املظلومــن ،وحبــه لوالديــه واإلحســان إليهــم ،كــا متيــز بعالقتــه الطيبــة والقويــة مــع إخوتــه
وأصدقائــه وجريانــه يشــاركهم يف جميــع مناســباتهم الســعيدة والحزينــة.
مشواره الجهادي

منــذ أن تفتحــت عينــاه شــاهد بطــش اآللــة الصهيونيــة بحــق الفلســطينيني .وتعــرف عــى خيــار الشــهيد الدكتــور
فتحــي الشــقاقي ،طريــق اإلميــان والوعــي والثــورة ،فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي لينهــل منهــا معــاين اإلســام
الثــوري وقيمــه النبيلــة وحــب اإلســام وفلســطني والجهــاد.
ورغــم إلحاحــه املتواصــل عــى قيــادة الحركــة يف منطقــة ســكناه لاللتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح املســلح
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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لحركــة الجهــاد اإلســامي إال أن ذلــك ُقوبــل بالرفــض ،لكــن محاوالتــه مل تتوقــف ،فصــار يقــدم مــا يســتطيع مــن أجــل
فلســطني واإلســام مــن خــال تقديــم الدعــم اللوجســتي وامليــداين للمجاهديــن.
موعد مع الشهادة

أثنــاء الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008التــي شــنتها القــوات الصهيونيــة بــكل مــا متلــك مــن ترســانة عســكرية،
ويف يــوم  10ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م خــرج شــهيدنا املجاهــد محمــد يســتطلع أحــد الشــوارع يف بلــدة جباليــا
لتأمينــه لعــودة زميليــه املجاهديــن صامــد ويــرى عبــد ربــه بعــد أن قامــا بتنفيــذ إحــدى املهــام العســكرية املوكلــة
إليهــا إال أن طائـرات الحقــد الصهيــوين التــي مل تفــارق ســاء غــزة خــال الحــرب رصــدت تحركاتهــم وقصفتهــم بصاروخ
واحــد مــا أدى إىل ارتقــاء الشــهداء محمــد مصطفــى عيــد وصامــد ويــري عبــد ربــه وشــادي جنيــد.
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الشهيد املجاهد يرسي محمود جودت عبد ربه
جهاد وفداء وفوز بركب الشهداء

وحــده ت ـراب األرض الطاهــرة مــن يطلــب مــن أبنائــه دماءهــم
رضيبــة االنتــاء ،ووحدهــم الشــهداء مــن يلبــون دون تــردد ،ووحدهــا
فلســطني التــي تســتحق منــا أجــل التضحيــات.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1989

الشــهيد املجاهــد يــري محمــود عبــد ربــه حامــل رايــة اإلميــان والوعــي والثــورة .ولــد يف  30نوفمــر (ترشيــن
الثــاين) 1989م ألرسة مجاهــدة مرابطــة تتكــون مــن أخويــن وثــاث أخــوات.

تلقــى الشــهيد املجاهــد يــري تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس البلــدة إال أن وضــع أرستــه االقتصــادي
الــيء الــذي مــرت بــه شــكل عائقــا أمــام مواصلتــه ملســرة التعليــم حيــث انتقــل للعمــل يف مختلــف املجــاالت مــن
أجــل مســاعدة والــده يف توفــر لقمــة العيــش.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد يــري بالكثــر مــن الصفــات التــي يتمتــع بهــا املجاهــدون والشــهداء حيــث التــزم بصــاة
وخصوصــا صــاة الفجــر التــي أوىص بهــا أهلــه وأصدقــاءه ،كــا عهــد الشــهيد بــا ًرا بوالديــه عطو ًفــا عــى
الجامعــة
ً
إخوانــه ،متيــزه ابتســامة رقراقــة مل تفــارق وجــه يف يــوم مــن األيــام رغــم صعوبــة الحيــاة التــي ميــر بهــا.

خصوصــا كــرة القــدم حيــث قــام بتشــكيل فريــق لكــرة القــدم قبــل
ُعــرف عــن الشــهيد املقــدام يــري حبــه للرياضــة
ً
استشــهاده باســم «فريــق شــهداء آل عبــد ربه».
مشواره الجهادي

منــذ أن أبــر الشــهيد املجاهــد يــري النــور عــاش عــى وقــع بطــش االحتــال وظلمــه ،وتفتحــت عينــاه عــى شــهيد
هنــا وأســر وجريــح هنــاك ،بيــت مهــدم ،وعــدو غاصــب يقتــل ويــرد ،فــكان لتلــك املشــاهد أقــوى األثــر يف زرع لهيــب
الثــورة واالنتقــام يف نفــس شــهيدنا ليتعــرف عــى خيــار اإلميــان والوعــي والثــورة خيــار الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي
يف العــام 2007م حيــث التــزم بجلســات األرس التــي تعقدهــا الحركــة ألبنائهــا ،وشــارك يف فعاليــات الحركــة عــى مســتوى
شــال القطــاع ليلتحــق يف العــام 2008م بصفــوف إخوانــه يف رسايــا القــدس حيــث خــاض دورات عســكرية مكثفــة ،مــا
أ ّهلــه للقيــام بالعديــد مــن املهــات الجهاديــة ضــد العــدو الصهيــوين.
موعد مع الشهادة

يف الوق ــت ال ــذي ش ــهد في ــه قط ــاع غ ــزة أرشس ح ــرب عدواني ــة من ــذ ع ــام النكب ــة ،وه ــي الح ــرب األوىل ع ــى
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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ً
ثقـــال
غـــزة ( )2009/2008أصـــدرت رسايـــا القـــدس تعليامتهـــا لكافـــة مجاهديهـــا العاملـــن يف امليـــدان أن انفـــروا
وخفا ًف ــا فامتش ــق الش ــهيدان ي ــري وصام ــد عب ــد رب ــه س ــاحهام م ــن أج ــل الدف ــاع ع ــن ث ــرى الوط ــن يف  10يناي ــر
(كان ــون الث ــاين) 2009م ح ــن توجه ــا لص ــد ق ــوات خاص ــة صهيوني ــة مترك ــزت ع ــى جب ــل الكاش ــف رشق جبالي ــا حي ــث
ق ــام الش ــهيدان بإط ــاق قذائ ــف ( )R.B.Gباتج ــاه تل ــك الق ــوات واالش ــتباك معه ــا م ــا أدى إىل إصاب ــة ع ــدد م ــن
جن ــود الق ــوة ب ــن قتي ــل وجري ــح متك ــن بعده ــا املجاه ــدان م ــن االنس ــحاب م ــن املوق ــع.
وبينــا هــا يف طريــق العــودة إذ بطائ ـرات االحتــال تســتهدفهام بصــاروخ واحــد مــا أدى إىل استشــهادهام عــى
الفــور مــع أربعــة مواطنــن آخريــن منهــم الشــهيد محمــد مصطفــى عيــد والشــهيد شــادي جنيــد.
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الشهيد املجاهد يونس محمد أحمد حمد
وعجلت إليك ريب لرتىض

يرحلــون إىل الجنــان تواقــن للقــاء اللــه كيــف ال وهــم الذيــن
اصطفاهــم ربهــم شــهداء؟! لكنهــم يرتكــون يف نفــوس أحبابهــم غصــة
وجــع الف ـراق ،فنســيم الذكــرى الطيبــة التــي يرتكهــا العظــاء تأخــذ
مــن العيــون نصيبهــا بــكاء.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1990

رأى شــهيدنا املجاهــد يونــس محمــد حمــد النــور بتاريــخ  20ديســمرب (كانــون األول) 1990م يف حــي الشــيخ
رضــوان مبدينــة غــزة حيــث تــرىب يف كنــف أرسة بســيطة تعــرف واجبهــا تجــاه شــعبها وقضيتهــا تعــود جذورهــا إىل
قريــة «املغــار» املحتلــة منــذ عــام النكبــة يف عــام 1948م ،وهــو مــا أثــر يف شــخصيته ودفعــه لاللتحــاق بخيــار الجهــاد
واملقاومــة باعتبــاره الخيــار األقــدر عــى تحريــر األوطــان والعــودة إىل القــرى واملــدن الســليبة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد يونــس تعليمــه يف مــدارس منطقــة ســكناه ،وكان أمــر الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب
لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مدرســة أبــو ذر الغفــاري التــي تلقــى فيهــا تعليمــه الثانــوي.
يشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد هشــام حمــد وهــو عــم شــهيدنا املجاهــد يونــس ارتقــى يف عمليــة اقتحــام استشــهادية
لتجمــع عســكري ســابق قــرب مغتصبــة نيتســاريم وســط قطــاع غــزة بدراجــة هوائيــة أدى ملقتــل خمســة جنــود صهاينــة
وهــو مــن أبنــاء الجنــاح العســكري الســابق لحركــة الجهــاد اإلســامي (قســم).
صفاته وأخالقه

نعــم الصفــات صفاتــه ،وخــر األخــاق أخالقــه .إنهــا الصفــات التــي إذا وجــدت بلغــت بصاحبهــا منزلــة الجهــاد التــي
وصفهــا نبينــا الكريــم  بأنهــا ذروة ســنام اإلســام .هــو املحــب لوالديــه ،املطيــع لهــا ،املحافــظ عــى صــاة الجامعــة،
القــارئ لكتــاب اللــه ،العامــل مبــا فيــه .أحبــه مــن عرفــوه واحرتمــوه ،وعهــد ســاع ًيا يف الخــر عام ـاً لــه ،ومهمو ًمــا مبــا
يالقيــه شــعبه مــن صنــوف العــدوان الصهيــوين.
مشواره الجهادي

منــذ بــدأ ينضــج تفتــح عــى الفكــر الرائــد الــذي تجســده حركــة الجهــاد اإلســامي فآمــن بــه عــن وعــي حقيقــي
حيــث انخــرط يف الكثــر مــن الفعاليــات التــي نظمهــا الحركــة.
التــزم شــهيدنا املجاهــد يونــس يف مســجد الشــهيد هشــام حمــد ،فحافــظ عــى أداء الصــاة وحضــور جلســات اإلميــان
والوعــي والثــورة بداخله.
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عــام واحــد مــن االنتــاء الحقيقــي والصــادق لحركــة الجهــاد اإلســامي كان كفي ـاً بــأن يجعــل بــذرة الثــورة تنمــو
برسعــة داخــل ذلــك الجســد الطاهــر الــذي يحملــه لتثمــر جهــا ًدا ووع ًيــا وشــهادة؛ ففــي 2007م التحــق شــهيدنا برسايــا
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي وحصــل عــى دورة عســكرية للمشــاة وعــى دورة يف القنــص نــال
فيهــا املرتبــة الثانيــة بــن إخوانــه املجاهديــن.
يعتــر الشــهيد املجاهــد يونــس مــن أبــرز عنــارص وحــدة القنــص التابعــة لرسايــا القــدس يف غــزة ،مــا جعلــه مميـ ًزا
بــن رفــاق دربــه يف صــد التوغــات الصهيونيــة يف مناطــق شــتى مــن قطــاع غــزة.
وخــال انتامئــه لرسايــا القــدس شــارك يف العديــد مــن العمليــات الجهاديــة ،وتعــرض للعديــد مــن املخاطــر آخرهــا
محاولــة االغتيــال التــي اســتهدفته يف أول أيــام الحــرب األوىل عــى قطــاع غــزة ( )2009/2008قبــل أن يرتقــي إىل عليــاء
املجــد شــهيدً ا يف العــارش مــن ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م.
والــد الشــهيد الــذي تقبــل نبــأ استشــهاد نجلــه مبزيــد مــن الصــر والثبــات أكــد ظهــور العديــد مــن الكرامــات
للشــهيد خــال مســرة تشــييعه إىل مقــرة شــهداء الشــيخ رضــوان األمــر الــذي انــزل الســكينة والطأمنينــة عــى قلــب
والديــه وأرستــه وأحبابــه.
موعد مع الشهادة

والحــرب الصهيونيــة األوىل عــى قطــاع غــزة ( )2009/2008يف أشــد لياليهــا قســوة خــرج الشــهيد املجاهــد يونــس
مــن منزلــه ملب ًيــا النــداء بعــد أن تلقــى اتصــاالً مــن أحــد قــادة رسايــا القــدس يف حــي الزيتــون يدعــوه للمشــاركة يف
النفــر العــام لصــد العــدوان الصهيــوين الــذي توغــل يف حــي الزيتــون آنــذاك.

فلطاملــا انتظــر شــهيدنا هــذه الدعــوة مــن رفاقــه؛ ألنــه متنــى الشــهادة يف ســبيل اللــه كــا تحــدث مــن عرفــه عــن
قــرب ،وكث ـرًا مــا شــاهد يف منامــه رؤى توحــي إليــه بقــرب استشــهاده؛ فتــارة يــرى النــاس قــد حلــوا مبنزلــه يباركــون
لوالديــه نبــأ استشــهاده ،وتــارة أخــرى يــرى نفســه وهــو يــأكل مــن مثــار مل يرهــا مــن قبــل.
بعــد أدائــه لصــاة املغــرب مــن مســاء يــوم  10ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،وبينــا كان يســر يف شــارع العيــون
بغــزة متج ًهــا إىل ميــدان الجهــاد واملقاومــة يف حــي الزيتــون جنــوب مدينــة غــزة إذ بطائـرات الغــدر الصهيونيــة تقصــف
مجموعــة مــن رجــال املقاومــة يســتقلون ســيارة تســر يف نفــس الشــارع مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور ونجــاة
املجاهديــن الذيــن كانــوا بالســيارة وهــو مــا اعتــره الكثــرون مبثابــة اصطفــاء ربــاين ملجاهــد طاملــا بحــث عــن الشــهادة
وقاتــل يف ســبيل الظفــر بهــا مداف ًعــا عــن املظلومــن واملضطهديــن مــن أبنــاء شــعبه ودينــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد إبراهيم محمود محمد الجندي
تزامن استشهاده مع ذكرى ميالده

دام ويــا لهــا مــن فاجعــة أليمــة! شــقيقان
يــا لــه مــن مشــهد ٍ
يقتــان ســو ًيا وتنــزف دماؤهــا أمــام عــن أمهــا الثــكىل لتحتضــن
أحدهــا وقلبهــا يــكاد يخــرج مــن جوفهــا وعيناهــا تذرفــان الدمــوع
وزوجــة اآلخــر تنهــار فاقــدة الوعــي فــوق جســد زوجهــا الشــهيد.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1989

ينتمــي الشــهيد املجاهــد إبراهيــم محمــود الجنــدي (أبــو صهيــب) لعائلــة فلســطينية بســيطة وصابــرة ،وقــد جــاء
فجــر ميــاده يــوم  11ينايــر (كانــون الثــاين) 1989م يف حــي التفــاح رشق غــزة لتســعد بــه األرسة املكونــة مــن والدتــه
وأربعــة أشــقاء وســبع أخــوات .تــويف والــده وهــو يف ســن صغــرة ،وقــد تعلــم االبتدائيــة يف مــدارس حــي الشــجاعية
وبعدهــا توجــه للعمــل يف التجــارة وبيــع الفواكــه والخضــار .تــزوج الشــهيد املجاهــد إبراهيــم ورزقــه اللــه طفلــة جــاء
ميالدهــا بعــد استشــهاده بأشــهر فأطلــق عليهــا اســم شــهادة.
وال غرابــة يف القــدر حيــث جــاء تاريــخ استشــهاده يف ذات اليــوم الــذي خــرج فيــه إىل النــور فــكان استشــهاده يــوم
 11ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م بقصــف صاروخــي أصابــه وشــقيقه منــذر أمــام منزلهــا.
صفاته وأخالقه

ويشــر شــقيقه نــادر إىل الجانــب اإلنســاين ألخيــه الشــهيد املجاهــد إبراهيــم الــذي أحــب املــرح والضحــك بينــا
بــدأت األم الثــكىل حديثهــا عــن حكايــة املجاهــد وعشــقه للشــهادة والجهــاد يف ســبيل اللــه حتــى تاهــت كلامتهــا يف
حســن خلقــه وأدبــه وتدينــه وبــدأ صوتهــا يختفــي تــارة ويعلــو تــارة أخــرى وهــي تــرد قصــة حيــاة نجلهــا الــذي قــدم
حياتــه رخيصــة إلعــاء كلمــة الحــق والدفــاع عــن شــعبه املحتــل مؤكــدة أنهــا تفاجــأت بعمــل نجلهــا الجهــادي عندمــا
شــاهدته يرتــدي البــزة العســكرية ويســتعد للخــروج يف أول أيــام العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة ،وقالــت »:مل
ألحــظ عــى ســلوكه شــي ًئا يدلــل عــى نشــاطه العســكري إال بعــد تلــك الليلــة التــي شــاهدته فيهــا يســتعد ملواجهــة
حريصــا عــى أن ينقــل هــذه الرتبيــة وهــذه
جنــود االحتــال .مل يكتــف محمــد برتبيــة نفســه الرتبيــة اإلميانيــة بــل كان
ً
الخصــال إىل جميــع مــن حولــه ،فشــجع إخوانــه وأهلــه وأقاربــه عــى الصــاة ،وأوىص إخوانــه وأخواتــه بطاعــة اللــه»،
وتحدثــت عــن دور ابنهــا البــارز يف إعالــة أرستــه ومســاعدة املحتاجــن مــن أبنــاء جريانــه وبــره لهــا ولوالــده املتــوىف
إضافــة إىل زيارتــه املتواصلــة لرحمــه ومســاعدته لهــا.
وتحــدث صديــق طفولتــه أبــو نــر واص ًفــا الشــهيد بأنــه التاجــر األمــن األمــر الــذي جعلــه محبوبًــا مــن الجميــع
مؤكــدً ا أن الشــهيد مل يتــوان يو ًمــا عــن توزيــع الفاكهــة الفائضــة لديــه يف كل يــوم عــى األرس املعــوزة طال ًبــا األجــر مــن
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اللــه .مــن جانبــه وصــف أحــد كــوادر حركــة الجهــاد اإلســامي مبنطقــة التفــاح الشــهيد قائــا« :لقــد عهدنــاه رحمــه اللــه
شــا ًبا طمو ًحــا يتميــز بشــخصية قويــة ال تعــرف الكلــل ،وال تفــارق االبتســامة شــفتيه ،يشــارك جريانــه وأقاربــه يف كل
حريصــا كل الحــرص
مناســباتهم ويتواضــع مــع الصغــر والكبــر» .وأضــاف« :لقــد فقدنــا أ ًخــا واب ًنــا بــا ًرا وشــا ًبا ملتز ًمــا
ً
عــى بــذل الغــايل ألجــل نــرة مــروع اإلســام العظيــم فقليـ ًـا مــا نجــد أمثالــه يف الزمــن العصيــب» .مؤكــدً ا أنــه رغــم
مســتوى تعليــم الشــهيد املقــاوم إبراهيــم البســيط إال أنــه متيــز بكثــر مــن الخصــال والــذكاء الفطــري عــن أقرانــه.
مشواره الجهادي

لقــد ظلــت فلســطني واملجــازر الصهيونيــة حــارضة يف وجــدان شــهيدنا الفــارس إبراهيــم فــكان انضاممــه لصفــوف
حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع عــام 2005م ،ثــم التحــق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي
رغبــة يف الســر عــى خطــا الشــهداء نحــو تحريــر فلســطني وإعــادة الحــق املســلوب.
و ُيســجل للشــهيد املجاهــد إبراهيــم العديــد مــن العمليــات البطوليــة أهمهــا اســتهداف املغتصبــات الصهيونيــة
بالصواريــخ القدســية واملشــاركة يف صــد االجتياحــات .ويؤكــد أبو املعتصم رفيق الشــهيد يف رسايا القدس عىل دور الشــهيد
إبراهيــم البــارز خــال األيــام األوىل للعــدوان الصهيــوين عــى قطــاع غــزة يف قصــف املغتصبــات الصهيونيــة بالصواريــخ
موض ًحــا أن الشــهيد اســتغل عربــة الــكارو وصناديــق الفواكــه لنقــل الصواريــخ وإطالقهــا باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة.
وأشــار أبــو املعتصــم إىل تعــرض الشــهيد وأحــد رفاقــه لقصــف مــن طائـرات االحتــال أثنــاء إطالقــه ألحــد الصواريــخ
القدســية باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة خــال العــدوان الصهيــوين عــى غــزة.

موعد مع الشهادة

يف منطقـة «إجديـدة» بحـي الشـجاعية رشقـي مدينـة غزة ،يـوم  11ينايـر (كانون الثـاين) 2009م كانت أرسة الشـهيد
املجاهـد إبراهيـم الجنـدي على موعـد مـع واحدة من أصعـب اللحظات ورمبا أقسـاها على اإلطالق خلال الحرب األوىل
على غـزة ( )2009/2008عندمـا قصفـت إحـدى طائـرات االسـتطالع التـي مل تغادر سماء القطـاع عىل مدار أيـام الحرب
الشـهيد املجاهـد إبراهيـم وشـقيقه منـذر أمـام منزلهما بأكثر مـن صـاروخ مام أدى الستشـهادهام على الفـور .تقول أم
نافـذ والـدة الشـهيدين« :سـمعت دوي انفجـار قـوي بالقـرب مـن املنـزل فخرجـت وزوجـة ابنـي مرسعتني نحو الشـارع
ألجـد نجلي إبراهيـم ومنـذر غارقين بدمائهما ،حاولـت وإياهـا سـحبهام إىل داخـل املنـزل ،لكننـي رسعـان مـا انهـرت
ووقعـت أرضً ـا لهـول املشـهد فوضعـت رأس نجلي محمـد على ركبتي وبـدأت الصراخ طل ًبا للنجـدة فيام أصيبـت زوجة
ابنـي بحالـة مـن اإلغماء فوقعـت فوق جسـد زوجهـا منذر .وتضيـف بصوت متحشرج وقـد اغرورقت عيناهـا بالدموع:
«لقـد تزامـن استشـهاد نجلي إبراهيـم مـع ذات اليـوم الـذي بـزغ فيـه ميالده الـذي ملأ حياتنا نـو ًرا وسـعادة» .وأوضح
نـادر شـقيق الشـهيدين أنـه كان يف منـزل الشـهيد املجاهـد وجيـه مشـتهى الـذي تعـرض لقصـف همجي خلال العدوان
للمشـاركة يف عملية إسـعاف الجرحى عندما تعرض أشـقاؤه للقصف ً
قائل« :كنت أول من وصل منزل عائلتي بعد سماع
دوي انفجـار شـديد بالقـرب منـه ،فرأيـت هـول الفاجعـة التـي أملـت بعائلتي؛ فأمـي تضع شـقيقي ابراهيم الـذي مزقته
الصواريـخ على ركبتيهـا وهـي تصرخ وتبكي فيما زوجـة أخـي منذر مغمـى عليهـا فوق جسـده املمـزق أيضً ـا ،وأكد أنه
أصيـب بحالـة انهيـار وذهـول من هول وفظاعة املشـهد ومل يسـتطع انتشـال جثامن شـقيقه املمزق من بني يـدي والدته.
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الشهيد املجاهد جميل عيل محمد الدردساوي
املجاهد ذو الشخصية الحديدية

صالبــة اإلرادة مــن صفــات املجاهديــن ،يخوضــون املعارك شــجعانًا،
يخططــون لهــا واثقــن ،يتحملــون الجـراح ،يصــرون عــى فـراق األحبة،
فليــس عج ًبــا أن يوصــف الشــهيد املجاهــد جميــل الدردســاوي بــذي
الشــخصية الحديدية.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1981

أبــر شــهيدنا املجاهــد جميــل عــي الدردســاوي (أبــو محمــد) النــور يف  16ينايــر (كانــون الثــاين) 1981م يف حــي
الشــجاعية رشق مدينــة غــزة التــي تتوســط قطاعهــا األيب املحــارص الــذي وقــف يف وجــه الجــروت الصهيــوين.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد جميــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس حــي الشــجاعية ،ثــم تــرك الدراســة
للســعي يف ســوق العمــل بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يعــاين منهــا معظــم الغزيــن ،وشــاء قــدر اللــه أن
يكــون ترتيبــه الخامــس بــن إخوتــه يف األرسة التــي نشــأ فيهــا فتلمذتــه كــا إخوانــه عــى حــب الجهــاد وعشــق املقاومــة
وعــدم الرضــوخ لغــر اللــه.
صفاته وأخالقه

اتســم شــهيدنا املجاهــد جميــل بأخالقــه الحميــدة وصفاتــه النبيلــة ،التــي جعلتــه محبوبًــا بــن أهلــه وجريانــه
وأقاربــه ،فهــو الطيــب املتواضــع ،املعــروف بالتزامــه وحرصــه عــى أداء جميــع الصلــوات يف املســجد ،ووصــف بصاحــب
الشــخصية الحديديــة التــي ال تعــرف الكلــل وامللــل ،يقــي جــل وقتــه يف ســبيل اللــه .جميــل االبــن البــار بوالديــه،
حســن العــرة مــع كل النــاس.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املقــدام جميــل لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع العــام 2006م بعــد أن تعــرف عــى فكرهــا
الجهــادي الــذي قامــت عليــه ومنــه تســتمد قوتهــا فأعجــب بتلــك األفــكار القامئــة عــى اتخــاذ اإلســام منها ًجــا .بــدأ
يشــارك إخوانــه يف فعاليــات الحركــة واملناســبات التــي تقيمهــا وعهــد بإخالصــه وتفانيــه يف العمــل ،ثــم ألــح عــى إخوانــه
يف قيــادة رسايــا القــدس بــأن يلحقــوه بصفــوف املجاهديــن ،وبعــد إرصار منــه وافقــوا عــى ضمــه لصفــوف الجنــاح
العســكري (رسايــا القــدس) يف العــام 2007م.
شــارك شــهيدنا الفــارس جميــل يف الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة ،كــا شــارك يف صــد االجتياحــات
الصهيونيــة لــأرايض الفلســطينية ،وشــارك بالعديــد مــن املهــات الجهاديــة التــي خاضتهــا رسايــا القــدس مــع العــدو
الصهيــوين ،ومنهــا إطــاق الصواريــخ والقذائــف عــى مغتصبــات االحتــال املحاذيــة لقطــاع غــزة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد جميــل الدردســاوي إىل عليــاء املجــد والخلــود يف  11ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ج ـراء
عمليــة اغتيــال بقصــف جــوي صهيــوين شــنته طائـرات االســتطالع عــى الســيارة التــي كان يســتقلها بالقــرب مــن مدينــة
غــزة خــال الحــرب الصهيونيــة األوىل عــى قطــاع غــزة ( )2009/2008تلــك الحــرب الرشســة التــي شــنتها القــوات
الرببريــة يف  27ديســمرب (كانــون األول) 2008م وانتهــت يف  18ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م.
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الشهيد املجاهد جهاد رشاد شعبان دلول
أحب لقاء الله منذ صغره فأكرمه الله بالشهادة

نفــر شــهيدنا مبتغ ًيــا جهــا ًدا يف ســبيل اللــه فلــم يكــن مينعــه
صغــر ســنه عــن طلــب الشــهادة فنالهــا بصــدق الرجــال مقبـ ًـا مــع
املجاهديــن يف ســبيل اللــه يف حــي الشــهداء مداف ًعــا عــن ثــرى هــذه
األرض الطيبــة املباركــة .أوىص أن يكفــن برايــة الجهــاد اإلســامي يف
مثــواه األخــر ً
دليــا واض ًحــا عــى حــب الشــهادة واالستشــهاد.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1993

أبــر الشــهيد املجاهــد جهــاد رشــاد دلــول النــور بتاريــخ  18أبريــل (نيســان) 1993م يف حــي الزيتــون مبدينــة
غــزة ،يف أرسة مجاهــدة ملتزمــة بتعاليــم اإلســام ،قدمــت خــرة أبنائهــا يف ســبيل اللــه ثــم الوطــن شــهداء وجرحــى
ومجاهديــن.
التحــق الشــهيد املجاهــد جهــاد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره يف مســجد أرض الربــاط بحــي
الزيتــون وهــو يف مرحلــة الدراســة اإلعداديــة يف حلقــات تحفيــظ القــرآن والجلســات الدعويــة اإلميانيــة مــع حركــة
الجهــاد اإلســامي.
انتقــل للعمــل يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد االســامي ليتــوىل إمــارة مدرســة شــهداء
الزيتــون اإلعداديــة حيــث ســاهم بنقلــة نوعيــة للعمــل الطــايب مــن خــال نــر الوعــي الحــريك والعمــل امليــداين ،يهــب
للمســاعدة يف كل شــارده وواردة للعمــل الحــريك يف الرابطــة اإلســامية.
لصعوبــة الحيــاة يف قطــاع غــزة قــرر أن يــرك املقاعــد الدراســية ليســاعد والــده يف تلبيــة طلبــات األرسة حيــث إنــه
االبــن البكــر لوالــده ولــه ثالثــة أشــقاء وأربــع شــقيقات.
صفاته وأخالقه

أم الشــهيد املجاهــد جهــاد تتحــدث ودمــوع الفخــر تغســل وجنتيهــا« :جهــاد أحــن أفـراد املنــزل عــي .حــرص عــى
رضــاي ،واعتــاد أن يجلــب يل الفاكهــة بشــكل يومــي وال ينــام إال بعــد أن يطمــن عــي».
عــاىن والــده مــن بعــض األم ـراض فســارع جهــاد ملســاندته والوقــوف إىل جانبــه والتــرع لــه بالــدم مــع أن ســنه مل
يســمح لــه بذلــك ،كــا أثبــت أنــه فتــى مقــدام محــب للعمــل يف كل ميــدان.
ُعــرف كريــم املأخــذ طيــب الخلــق مــع كافــة أهــايل الحــي ال يــكاد يذكــر الكــرم وال الطيبــة إال ويذكــر معهــا شــهيدنا
وخصوصــا والــده يف بيــع الخــراوات يف ســوق
الفــارس جهــاد ،ومل مينعــه صغــر ســنه مــن مســاعدة عامــة النــاس
ً
الزيتــون كــا اعتــاد عــى مســاعدة جريانــه الفق ـراء مــن خــال إعفائهــم مــن دفــع مثــن الخ ـراوات.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ابــن عــم الشــهيد الفــارس جهــاد تحــدث لنــا عــن شــجاعته وجرأتــه وقــوة شــخصيته وهــو يف ســنه الصغــر .حــرص
عــى صــاة الفجــر ،ودامئًــا يذهــب إليقــاظ أصدقائــه للصــاة يف املســجد ومل يخــف الخــروج يف عتمــة الليــل ،وهــو قــوي
البنيــة ،محــب للعمــل يف طاعــة اللــه.
مشواره الجهادي

أحــب شــهيدنا الفــارس جهــاد العمــل الجهــادي ومســاعدة املجاهديــن ،وألــف أن يذهــب يف ســاعات الليــل خلســة
إلســناد املرابطــن باملــاء والطعــام ،ومل يقــف عنــد ذلــك ،بــل قــام بإمــداد املجاهديــن بالســاح والعتــاد حيــث صعــب
فعــل ذلــك عــى الكبــار ،فلبــى نــداء الجهــاد منــذ صغــره ومل يكــن يخــاف يف اللــه لومــة الئــم وشــهد لــه حــي الزيتــون
بــدور بــارز يف االجتياحــات الصهيونيــة.
يف شــهر رمضــان كان الشــهيد املجاهــد جهــاد يلبــي نــداء املســجد يف خدمــة الصامئــن والعاكفــن والســاجدين يف أيــام
رمضــان ،وتجــى نجي ًبــا فـ ًذا يف عملــه.
أرص شــهيدنا الفــارس جهــاد عــى طلــب الجهــاد واملقاومــة فــداء للــه لحبــه للجهــاد واالستشــهاد .ومل يكــرث لصغــر
ســنه التــي مل تــزد عــى السادســة عــرة .مل يصمــت عندمــا دعــاه داعــي الجهــاد ،فالتحــق بصفــوف رسايــا القــدس
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم  11ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أي يف الحــرب األوىل عــى غــزة ( ،)2009/2008أراد شــهيدنا الفــارس
جهــاد أن يقــوم بواجبــه بالدفــاع عــن حــي الزيتــون مــع أبنــاء شــعبه يف املقاومــة ،فارتــدى املالبــس الثقيلــة بســبب
بــرودة الجــو ،وأخــر والدتــه بنيتــه ،وخــرج يف ســاعات الصبــاح األوىل.
ســمع دوي انفجــار هــز أرجــاء الحــي ،فذهــب شــهيدنا املجاهــد جهــاد مــن فــوره ليســاعد مــن اســتهدف يف االنفجــار
قــرب مســجد أرض الربــاط يف حــي الزيتــون .وصــل إىل منطقــة االســتهداف وســحب أحــد املصابــن مــن املــكان غــر
مكــرث بطائـرات االســتطالع التــي كــرت يف الســاء وغــر خائــف مــن املــوت الــذي يحيــط بــه .ومــا أن أخــرج الجريــح
حتــى باغتتــه طائــرة اســتطالع صهيونيــة بصــاروخ آخــر ،فقــى شــهيدنا نحبــه برفقــة شــهيدين مــن كتائــب القســام.
يف بيــت الع ـزاء الــذي انكــب عليــه املواطنــون مهنئــن ال معزيــن؛ ألن شــهيدنا املجاهــد جهــاد نــال مــا متنــى مــن
حــب لقــاء اللــه .أذيعــت األناشــيد التــي طلبهــا شــهيدنا جهــاد« :يــا شــهيدً ا نســج املجــد وســا ًما ،وســقانا مــن كــؤوس
العــز جامــا» تعلــو بأصواتهــا يف بيــت الع ـزاء املغمــس بالفخــر والعــزة.
أوىص شــهيدنا املجاهــد جهــاد أن يلــف برايــات الجاهــد اإلســامي ويدفــن بجــوار قــر عمــه الــذي ســبقه بالشــهادة
مصبــاح دلــول أحــد أبطــال رسايــا القــدس يف حــي الزيتــون لتكتمــل مســرة الشــهادة والدماء التــي انترصت عىل الســيف.
نــم قري ـ ًرا يــا جهــاد! فهنــاك مئــات بــل آالف املجاهديــن الذيــن ينتظــرون أن يــأيت دورهــم وأن يصطفيهــم اللــه
شــهداء عــى ثغــور فلســطني والقــدس شــهداء.
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الشهيد املجاهد وجيه أحمد وصفي مشتهى
عشق الشهادة وآثر امللتقى يف الجنان

ســار عــى درب الجهــاد لتحريــر األرض مؤم ًنــا بعدالــة قضية شــعبه
يف رصاعــه مــع الغــازي املحتــل .إنهــا قضيــة نرص أو شــهادة .وســيواصل
الشــهداء الســر عــى نفــس الــدرب حتــى إرشاقــة يــوم النرص.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1984

ولــد الشــهيد املجاهــد وجيــه أحمــد مشــتهى (أبــو محمــد) يف  21يونيــو (حزيــران) 1984م يف حــي الشــجاعية،
وعــاش وترعــرع يف كنــف عائلــة فلســطينية مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل مدينــة بــر الســبع ،وتتكــون أرستــه مــن والديــه
وخمســة أبنــاء وثــاث بنــات ،وشــاء القــدر أن يكــون ترتيــب شــهيدنا املجاهــد وجيــه الثــاين بــن األوالد.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد وجيــه تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ،ثــم أنهــى
املرحلــة الثانويــة مــن مدرســة جــال عبــد النــارص بتفــوق ،لكــن لعبــة كــرة القــدم اســتهوت عقــل شــهيدنا وشــغلت
وقتــه وحرمتــه مــن مواصلــة تعليمــه الجامعــي ،فالتحــق بنــادي اتحــاد الشــجاعية ،ثــم لعــب يف منتخــب فلســطني تحــت
ســن العرشيــن ،لكنــه أمــام إرصار والديــه درس يف كليــة الرتبيــة الرياضيــة بجامعــة األقــى ملــدة عــام ،ثــم انقطــع عــن
الدراســة النشــغاله يف مســابقات األوملبيــاد الدوليــة التــي شــاركت فيهــا فلســطني يف ذلــك الوقــت.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد وجيــه بحبــه لفعــل الخــر وزيــارة األرحــام ،ومســاعدة األيتــام ،واملحافظــة عــى الصلــوات
الخمــس يف املســجد ،واإلكثــار مــن قـراءة القـران والصيــام ،ويعتــر الشــهيد مــن تالمــذة الشــهيد املجاهــد أنــور ســكر
الــذي كان يــرف عــى جلســات حفــظ كتــاب اللــه يف مســجد الشــهداء.
ومتيــز الشــهيد املجاهــد وجيــه بروحــه املرحــة وهدوئــه وابتســامته الشــفافة ،واعتــاده عــى نفســه يف القيــام بأمــوره
يف الحيــاة ،ومســاعدة أرستــه عــى قضــاء حوائجهــا وتوفــر كافــة متطلباتهــا الرضوريــة مــن الســوق كــا قالــت الوالــدة.
مشواره الجهادي

مل يكــن غري ًبــا أن يلتحــق شــهيدنا الفــارس وجيــه بحركــة الجهــاد اإلســامي التــي انطلقــت مــن قلــب حــي الشــجاعية
ذلــك الحــي الــذي أذاق العــدو الصهيــوين معنــى الهزميــة واالنكســار عــى أيــدي رجالــه األبطــال؛ لــذا عــرف شــهيدنا
املجاهــد وجيــه طريــق الجهــاد اإلســامي ،فــكان مــن الشــباب املتميزيــن يف الحركــة حتــى نــال مــا متنــى عندمــا التحــق
بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وقــد تلقــى العديــد مــن الــدورات والتدريبــات
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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العســكرية نظـ ًرا ملــا متتــع بــه مــن رسيــة يف العمــل وذكاء خــارق حيــث تــم اختيــاره ليكــون عضـ ًوا يف وحــدة التقنيــة
والتصنيــع ومجموعــات إطــاق الصواريــخ القدســية التــي لهــا البــاع الكبــر يف بــث الرعب والخــوف يف صفــوف املغتصبني
الصهاينــة .ويســجل لشــهيدنا املقــدام وجيــه املشــاركة يف إطــاق العديــد مــن الصواريــخ القدســية التــي منهــا الصــاروخ
الــذي أصــاب الحــارس الشــخيص لعمــر بــرس وزيــر الحــرب الصهيــوين ســابقًا وقطــع قدمــه ،والصــاروخ الــذي أصــاب
إحــدى الســيارات وأســفر عــن مقتــل مســتوطنة صهيونيــة ،والصــاروخ الــذي ســقط عــى مدينــة «ســديروت» املحتلــة،
وأصــاب محطــة الكهربــاء وأســفر عــن قطــع التيــار عــن املدينــة عــدة ســاعات ،والعديــد مــن الصواريــخ التــي أصابــت
املنشــآت الصهيونيــة وبثــت الهلــع والرعــب يف صفــوف الصهاينــة .وتعــرض الشــهيد املجاهــد وجيــه لعــدة محــاوالت
اغتيــال بــاء معظمهــا بالفشــل حتــى كان قــدر اللــه.
موعد مع الشهادة

ســبق أن أصيــب الشــهيد املجاهــد وجيــه يف يــوم  6ينايــر (كانــون الثــاين) 2008م يف انفجــار داخــي أثنــاء عمليــة
تصنيــع للصواريــخ أســفر عــن تعرضــه لحــروق يف أنحــاء مختلفــة مــن جســده وكــر يف ســاقه اليــرى األمــر الــذي
اســتلزم تحويلــه إىل جمهوريــة مــر العربيــة لتلقــي العــاج ،ثــم نقــل لرتكيــا الســتكامل العــاج .وبعــد رحلــة طويلــة
مــع العــاج عــاد شــهيدنا وجيــه ليلقــى وعــد اللــه؛ فلــم ميــض عــى خطبتــه وعقــد قرانــه ثالثــة أيــام حتــى اندلعــت
الحــرب الصهيونيــة عــى قطــاع غــزة ،وبــدأ االحتــال الصهيــوين منــذ اللحظــة األوىل للمحرقــة يرســل تهديداتــه إىل
شــهيدنا املجاهــد وجيــه تــارة وألرستــه تــارة أخــرى حتــى جــاء مســاء يــوم  11ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أثنــاء
الحــرب األوىل عــى غــزة عندمــا أطلقــت طائــرة اســتطالع صهيونيــة صارو ًخــا باتجــاه املنــزل مــا دفــع جميــع أف ـراد
العائلــة املتيقظــن ألي عــدوان غاشــم إىل الهــروب مــن املنــزل ،واســتطاع شــهيدنا املجاهــد وجيــه رغــم إصابتــه النــزول
مــن الطابــق الثــاين إىل الشــارع برسعــة ،لكــن الصواريــخ الصهيونيــة التــي مل تتوقــف عــن الســقوط للنيــل مــن شــهيدنا
الــذي متكــن وأرستــه مــن االختبــاء يف أحــد املنــازل القريبــة؛ كانــت أرسع مــن خطــوات شــهيدنا الــذي بــدا كــا يقــول
والــده صابـ ًرا محتسـ ًبا ذاكـ ًرا للــه ويهــدئ مــن روع إخوتــه ووالديــه ،ويقــرأ القــرآن بصــوت جهــوري ليســمع مــن حولــه،
فأصابــه صــاروخ طائــرة االســتطالع وهــو يقــرأ آيــة الكــريس بصــورة مبــارشة مــا أســفر عــن استشــهاده وإصابــة ثالثــة
مــن أفـراد عائلتــه بجـراح متفاوتــة فيــا ارتقــى شــهيدنا الفــارس وجيــه إىل العليــاء مــع الشــهداء والصديقــن ،وحســن
أولئــك رفيقــا! وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
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الشهيد املجاهد أحمد إبراهيم محمد أبو جزر
صفحات ناصعة بالجهاد واملقاومة

ســجل مدينــة رفــح يف مقاســاة أهــوال االحتــال طويــل مــيء بتلك
األهــوال الداميــة الوحشــية ،وســجلها يف الصمــود البطــويل والقتــال
الباســل ضــد العــدو طويــل أيضً ــا متلــؤه أعــال الجــرأة التــي يجــب أن
تحفــظ فخـ ًرا وعــرة لألجيــال .أحمــد أبــو جــزر نجــم مــيء يف ســجل
بطــوالت رفــح الباســلة.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1990

ولــد الشــهيد املجاهــد أحمــد إبراهيــم أبــو جــزر يف مخيــم الشــابورة مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة بتاريــخ
 6يوليــو (متــوز) 1990م ألرسة فلســطينية بســيطة مؤمنــة بربهــا ،اجتمعــت املحبــة بــن أعضائهــا العــرة ،الوالديــن
وخمــس أخــوات وثالثــة إخــوة ترتيبــه الثالــث بينهــم.
ينتمــي شــهيدنا املجاهــد أحمــد إىل عائلــة عريقــة تعــود جذورهــا املمتــدة إىل مدينــة «بــر الســبع» املحتلــة منــذ
العــام 1948م حيــث قدمــت العائلــة منــذ ذلــك التاريــخ العـرات مــن الشــهداء والجرحــى يف ســبيل اللــه ثــم الوطــن.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد أحمــد مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن،
ثــم درس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة أبــو يوســف النجــار ،وبعــد نجاحــه يف املرحلــة الثانويــة توجــه للعمــل مــع والــده
يف مجــال التجــارة ليســاعده عــى تحمــل أعبــاء الحيــاة وضنــك العيــش.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا الفــارس أحمــد بــره بوالديــه وطاعتــه لهــا ،وعطفــه عــى إخوانــه وزيــارة رحمــه ،والتواصــل مــع
أقاربــه وجريانــه يف كافــة مناســباتهم ،وقــد شــهد لــه الكثــرون بحســن خلقــه وســمعته الطيبــة ،كيــف ال وهــو مــن تــرىب
منــذ نعومــة أظافــره يف بيــوت اللــه عــى موائــد القــرآن ودروس الذكــر؟
وقــال أبــو مجــد واص ًفــا رفيــق دربــه وطفولتــه« :لقــد متتــع رحمــه اللــه بشــخصية قويــة ثابتــة واثقــة مبــا عنــد اللــه،
مؤم ًنــا متــام اإلميــان بــأن الــرزق يف الســاء واألجــل يف الكتــاب؛ لــذا تـراه دو ًمــا مطمئ ًنــا ،االبتســامة ال تفــارق شــفتيه».
وتابــع« :لقــد عــاش حيــاة الزاهديــن الذيــن ال هــم لهــم يف هــذه الحيــاة الدنيــا ســوى الفــوز بــرىض اللــه _عــز وجل_
والظفــر بالجنــة يف اآلخــرة ،فـراه مقبـ ًـا عــى الطاعــات والجهــاد يف ســبيل اللــه».

وأوضــح أبــو مجــد أن أهــل الشــهيد الفــارس أحمــد وأقاربــه وجريانــه فوجئــوا لحظــة ســاعهم نبــأ اغتيالــه ،وذلــك
خالصــا لوجــه اللــه تعــاىل
نظـ ًرا للرسيــة العاليــة التــي أحاطــت عملــه وجهــاده بعيــدً ا عــن الريــاء وحتــى يكــون جهــاده ً
حيــث عمــل ضمــن صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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مشواره الجهادي

مل يكــن الشــهيد املجاهــد أحمــد إال واحــدً ا مــن أولئــك الذيــن حملــوا عــى عاتقهــم هــم أمتهــم اإلســامية ورفعتهــا،
ونــرة ديــن محمــد  ورفــع الظلــم عــن املضطهديــن مــن أبنــاء شــعبه ودينــه؛ لــذا مــى يف طريــق ذات الشــوكة
وكلــه شــوق إىل الجنــة ولقــاء اللــه ،فــكان اختيــاره للخيــار األمــل خيــار الشــهداء األبــرار ،خيــار «الوعــي واإلميــان
والثــورة» .فبــدأ مشــواره الجهــادي مــن خــال العمــل الجامهــري ومشــاركة إخوانــه املجاهديــن يف كافــة الفعاليــات
واألنشــطة العامــة غــر أن شــهيدنا املجاهــد أحمــد حــرص منــذ اللحظــة األوىل النضاممــه إىل حركــة الجهــاد اإلســامي
عــى االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي والعمــل ضمــن إطارهــا الجهــادي
ملقاومــة االحتــال واالنتقــام لرصخــات الثــكىل مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ ،فــكان لــه مــا متنــى بعــد جهــد جهيــد،
حــن التحــق بصفــوف رسايــا القــدس يف عــام 2007م وتلقــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة عــى العديــد مــن الفنــون
العســكرية .فــكان كــا حدثنــا بعــض رفاقــه عــى ذات الــدرب مــن الشــباب املتميزيــن يف األداء والصــر والتصميــم
وإصابــة األهــداف خــال الــدورات التــي تلقاهــا ،كــا شــارك رغــم صغــر ســنه وحداثــة عهــده يف صفــوف رسايــا القــدس
يف تنفيــذ العديــد مــن املهــات الجهاديــة ،منهــا املشــاركة يف صــد االجتياحــات ملنطقــة صوفــا ،ورصــد ومتابعــة تحــركات
قــوات االحتــال الصهيــوين عــى املناطــق الحدوديــة باســتمرار مــن خــال الربــاط عــى الثغــور.
كــا شــارك الشــهيد املجاهــد أحمــد يف إطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون والصواريــخ القدســية باتجــاه املغتصبــات
واملواقــع العســكرية املقامــة فــوق أرايض املواطنــن رشق مدينــة رفــح.
موعد مع الشهادة

مســاء يــوم  12ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،موعــد شــهيدنا املجاهــد أحمــد ورفيقــه الشــهيد املجاهــد محمــد
الهــور مــع الشــهادة عندمــا خرجــا لــدك املغتصبــات الصهيونيــة بدفعــة جديــدة مــن الصواريــخ القدســية يف الوقــت
الــذي رفعــت فيــه دولــة االحتــال مســتوى ســفك دمــاء أبنــاء شــعبنا يف الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008فبعــد
أن أديــا صــاة املغــرب يف مســجد العــودة وســط مدينــة رفــح إذ بطائ ـرات االحتــال تطلــق تجاههــا صاروخــن عــى
األقــل ،وذلــك بالقــرب مــن املركــز التجــاري وســط املدينــة ،لريتقيــا عــى إثرهــا شــهيدين وهــا يــذودان عــن رشف األمــة
وكرامتهــا يف مواجهــة آلــة القتــل والدمــار الصهيونيــة التــي تســتهدف النيــل مــن عزميــة األمــة ويف املقدمــة منهــا شــعبنا
املرابــط واملجاهــد ،وكــر إرادة القتــال فيهــا.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد راجي رشدي محمد دلول
مل تشغله تجارة الدنيا عن املقاومة والجهاد

أنجبتــه فلســطني فــكان وف ًيــا لهــا ومــا أن اشــتد ســاعده حتــى مىض
يف طريــق الجهــاد يدافــع عــن أرضــه وتاريخــه وحــارضه ومســتقبله،
مل يهنــأ بالعيــش مثلــه كمثــل املجاهديــن يف فلســطني الذيــن ولــدوا
ليقاتلــوا ولســان حالهــم يقــول« :إمــا نــر أو شــهادة».
الميالد والنشأة

)(2009 - 1985

ولــد الشــهيد املجاهــد راجــي رشــدي دلــول (أبــو عبــد اللــه) يف حــي الزيتــون وســط مدينــة غــزة بتاريــخ  29مــارس
(آذار) 1985م ألرسة فلســطينية صابــرة محتســبة تتكــون مــن الوالديــن ومثانيــة أشــقاء وســت شــقيقات ،وترتيبــه الثالــث
بــن الجميــع فعــاش طفولتــه يف كنــف أرستــه البســيطة ،كــا كل أطفــال فلســطني الذيــن أيقظتهــم قذائــف وحمــم
املــوت الصهيونيــة التــي تنــر القتــل واملــوت يف كل مــا هــو فلســطيني.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد راجــي مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس مدينــة غــزة ،ثــم أنهــى دراســته
للمرحلــة الثانويــة العامــة مــن مدرســة «تونــس» حيــث متيــز شــهيدنا بتفوقــه يف جميــع املراحــل الدراســية ،ثــم التحــق
بالجامعــة اإلســامية يف كليــة التمريــض ،فجــاء استشــهاده قبــل أن ينهــي الســاعات األخــرة لتخرجــه.
الجديــر ذكــره أن شــهيدنا الفــارس راجــي عمــل يف مجــال التجــارة العامــة إىل جانــب دراســته الجامعيــة ،فأصبحــت
تجارتــه مصــدر خــر لــه وألرستــه التــي حرصــت عــى تشــجيعه عــى الــزواج الــذي أمثــر طفلتــه ســندس ،وطفــل اســمه
راجــي جــاء بعــد استشــهاده بعــدة أشــهر.
صفاته وأخالقه

حيــاة شــهيدنا املجاهــد أبــو عبــد اللــه القصــرة كانــت حافلــة بالخــر؛ فقــد عرفــوه يف حارتــه وحركتــه ومســجده
صــاح الديــن بهدوئــه الشــديد وطاعتــه الدامئــة وطيبــة قلبــه التــي جعلــت كل مــن عرفــه يحبــه ويحــرص عــى التقــرب
منــه لينهــل مــن أخالقــه العاليــة الرفيعــة.
ُعــرف شــهيدنا الفــارس راجــي بنشــاطه االجتامعــي ومشــاركته الفاعلــة بكافــة األنشــطة والفعاليــات التــي تنظمهــا
الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي بالجامعــة اإلســامية واللجنــة الدعويــة مبنطقــة حــي
الزيتــون ،فصــار كــا املحــرك الــذي ال يعــرف الســكون أو الهــدوء حتــى أطلــق عليــه املقربــون منــه لقــب رجــل املواقــف
الصعبــة الــذي ال يعــرف الخنــوع أو الخضــوع.
لقــد ســخر شــهيدنا املجاهــد راجــي رغــم صغــر ســنه كل وقتــه وإمكاناتــه عــى بســاطتها يف خدمــة إخوانــه الذيــن
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وجــدوا يف قربــه الكثــر مــن األمــن واألمــان عــى حياتهــم يف ظــل املالحقــة املســتمرة لهــم مــن قبــل االحتــال الصهيــوين
وأعوانــه .ويقــول أبــو ال ـراء أحــد املجاهديــن« :الشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن رحمــه اللــه مل يعــرف مكانًــا للنــوم
الهــادئ إال يف بيــت شــهيدنا راجــي».
ويقــول والــده الحــاج رشــدي (أبــو إســاعيل)« :لقــد تــرك فراقــه فرا ًغــا صع ًبــا يف حياتنــا» .ويســتطرد بالقــول« :كنــت
كلــا طلبــت منــه أن يحــرص عــى نفســه يــرد عــي وهــو يبتســم :ال تحــزن فلــن يصيبنــي إال مــا كتــب اللــه يل ،وأســأله
تعــاىل أن يلحقنــي بركــب الشــهداء مقبـ ًـا غــر مدبــر».
ويضيــف أبــو إســاعيل« :اللــه يــرىض عليــه حــرص عــى إســعادنا وتوفــر كل مــا نحتاجــه عــى الرغــم من مســئولياته
كونــه متزو ًجــا ولديــه أطفالــه باإلضافــة إىل متطلبــات دراســته الجامعية».

مشواره الجهادي

مــا أن اندلعــت انتفاضــة األقــى املباركــة حتــى بــدا شــهيدنا الفــارس راجــي يفكــر جيــدً ا يف مكانــه بــن املجاهديــن
للدفــاع عــن أرضــه ،فالتحــق بحركــة الجهــاد اإلســامي فظهــر نعــم الشــاب املؤمــن امللتــزم املقبــل نحــو وعــد اللــه،
وأمــام إلحاحــه وإرصاره عــى االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وبلــغ مــا
متنــى يف 2002م حيــث تأهــل ليكــون جند ًيــا مقاتــا ًفشــارك إخوانــه ضمــن مجموعــات الربــاط عــى الثغــور.
مــع دخــول ســاح الصواريــخ القدســية إىل مجــال العمــل املقــاوم تــم طــرح اســم شــهيدنا املجاهــد راجــي ليكــون
ضمــن الوحــدة الصاروخيــة التــي اســتطاع مــن خاللهــا أن يــرب العــدو يف عقــر داره ويوجعــه ويؤذيــه كــا يــؤذي
شــعبنا الفلســطيني صاحــب األرض والتاريــخ حيــث يســجل لشــهيدنا مشــاركته الحافلــة يف إطــاق ع ـرات الصواريــخ
القدســية باتجــاه املغتصبــات الصهيونيــة.
موعد مع الشهادة

تعــرض شــهيدنا املجاهــد راجــي لعــدة محــاوالت اغتيــال فاشــلة مــن قبــل العــدو الصهيــوين ،حتــى وقــع استشــهاده
يــوم  12ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م يف اليــوم الخامــس عــر للحــرب األوىل (  )2009/2008عــى قطــاع غــزة حيــث
جــاء استشــهاده بعــد تنفيــذه ملهمــة جهاديــة متثلــت يف إطــاق عــدة صواريــخ قدســية تجــاه املغتصبــات الصهيونيــة
لتســتهدفه ومجموعتــه طائ ـرات االســتطالع الصهيونيــة بعــدة صواريــخ أســفرت عــن إصابتــه بج ـراح خطــرة استشــهد
عــى أثرهــا يف مستشــفى الشــفاء مبدينــة غــزة بعــد أن نطــق الشــهادتني بصــوت جهــوري .تقبــل اللــه شــهيدنا مــع
الشــهداء والصديقــن وال نــزيك عــى اللــه أحــدا!
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الشهيد املجاهد محمد لطفي محمود الهور
سيبقى الدم شاهدً ا عىل وحشية الكيان وصمت الجبناء

مل يجــن قلبــه حــن احتــد الخطــر ،فحمــل ســاحه ومــى مــع
صديقــه املجاهــد ليــدك مغتصبــات العــدو برهانًــا عــى أن تفــوق
العــدو ســا ًحا وعــد ًدا لــن يوقــف الفلســطيني هيا ًبــا مــن مواجهــة
القــوة املتفوقــة .إنــه الشــهيد املجاهــد محمــد الهــور أحــد شــجعان
الجهــاد الفلســطيني.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1990

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد لطفــي الهــور بتاريــخ  28ينايــر (كانــون الثــاين) 1990م مبخيــم يبنــا مبدينــة رفــح
جنــوب قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام منه ًجــا وســبيل حيــاة ،تعــود أصولهــا إىل بلــدة «املغــار»
التــي ُه ِّجــر أهلهــا منهــا عنــوة يف عــام النكبــة 1948م ليســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة طويلــة مــع املعانــاة والتــرد يف
أحــد مخيــات اللجــوء والشــتات املمتــدة عــى طــول قطــاع غــزة وعرضــه.
عــاش شــهيدنا املجاهــد محمــد وترعــرع يف كنــف أرستــه املكونــة مــن والديــه وشــقيقني وشــقيقة واحــدة ،وشــاء
القــدر أن يكــون أصغرهــم جمي ًعــا .وتلقــى دراســته للمراحــل األساســية يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن
مبدينــة رفــح وأنهــى مرحلتــه الثانويــة مــن مدرســة بــر الســبع قبــل أن يلتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة إال إن
استشــهاده حــال دون إكــال مشــواره التعليمــي.
صفاته وأخالقه

متي ــز بالس ــات الرفيع ــة والنبيل ــة النابع ــة م ــن تعالي ــم دينن ــا الحني ــف الت ــي تلقاه ــا من ــذ نعوم ــة أظاف ــره ع ــى
موائ ــد الق ــرآن يف بي ــوت الل ــه ،ك ــا متي ــز ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد ب ــره بوالدي ــه ،وعطف ــه عليه ــا وتواصل ــه م ــع
أرحام ــه ،وعرف ــه الن ــاس مداو ًم ــا ع ــى ص ــاة املس ــجد وقــراءة الق ــرآن الكري ــم ،وطي ــب املعامل ــة م ــع الجمي ــع،
وح ــب مس ــاعدة الن ــاس يف وج ــوه الخ ــر.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد محمــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف ســن مبكــرة حيــث نشــط ضمــن الرابطــة
اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فهــو نعــم الطالــب املحافــظ املتفــوق بدراســته إىل جانــب مشــاركته
الفاعلــة يف األنشــطة الرتبويــة والثقافيــة التــي تدعــو لهــا الرابطــة اإلســامية.
آمــن بخيــار اإلميــان والوعــي والثــورة ،خيــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فانخــرط يف صفوفهــا وشــارك يف
العديــد مــن أنشــطتها الثقافيــة والجامهرييــة قبــل أن يلتحــق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة حيــث تلقــى
العديــد مــن الــدورات العســكرية الخاصــة التــي أهلتــه ليكــون جنديًــا مــن جنــود اإلســام املغاويــر ،فــرز دوره يف
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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العديــد مــن الجبهــات العســكرية املتقدمــة خــال تصديــه للقــوات الصهيونيــة املعتديــة يف املناطــق الرشقيــة ملحافظــة
رفــح جنــوب قطــاع غــزة.
وشــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد يف إطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون وصواريــخ قــدس التــي صنعتهــا األيــادي
املؤمنــة يف رسايــا القــدس لتــدك مغتصبــات وتجمعــات العــدو الصهيــوين.
موعد مع الشهادة

منــذ التحاقــه بخيــار الجهــاد واملقاومــة بــات حلــم الشــهادة يداعــب مخيلتــه ،وظــل يســعى لهــا ســع ًيا حثي ًثــا ،وذلــك
مــن خــال مشــاركته الفعالــة يف العديــد مــن املهــام والعمليــات الجهاديــة إىل أن جــاء القــدر مســاء يــوم  12ينايــر
(كانــون الثــاين) 2009م يف الوقــت الــذي كانــت متعــن فيــه دولــة الكيــان بقتــل أبنــاء شــعبنا خــال الحــرب األوىل عــى
غــزة ( )2009/2008حيــث صبــت حمــم نريانهــا وصواريخهــا املحشــوة بالحقــد والقتــل والدمــار عــى رؤوس شــعبنا يف
غــزة مــا دفــع شــهيدنا الفــارس محمــد إىل أن يخــرج برفقــة الشــهيد املجاهــد يف رسايــا القــدس أحمــد أبــو جــزر لــدك
مغتصبــات العــدو بدفعــة جديــدة مــن الصواريــخ القدســية ،بعــد أن أديــا صــاة املغــرب يف مســجد العــودة وســط
مدينــة رفــح ،وإذ بطائ ـرات االحتــال تطلــق صاروخــن عليهــا وهــا يس ـران بالقــرب مــن املركــز التجــاري وســط
املدينــة لريتقيــا وهــا يــذودان عــن رشف األمــة وكرامتهــا يف مواجهــة آلــة القتــل والدمــار الصهيونيــة التــي تســتهدف
النيــل مــن عزميــة األمــة ويف املقدمــة منهــا شــعبنا املرابــط واملجاهــد ،وكــر إرادة القتــال فيهــا.
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الشهيد املجاهد سليامن جمعة إبراهيم عميش
كان عمره رضيبة االنتامء لفلسطني

ســار يف طريــق اإلميــان والوعــي والثــورة ،أحــب األرض ورغــب
العيــش بســام بــن غصــون وفــروع أشــجارها الخــراء ،لكنــه
االحتــال الــذي أىت لينغــص راحــة ســكان األرض أىب إال أن تكــون دمــاء
وأشــاء .هــذه الكلــات تختــر موقــف الشــهيد ســليامن ،وكل شــهيد
فلســطيني ســكن قلبــه حــب األرض.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1990

ولــد الشــهيد املجاهــد ســليامن جمعــة عميــش يف  29يونيــو (حزيــران) 1990م يف بلــدة خزاعــة ألرسة بســيطة
اتخــذت اإلســام منه ًجــا وســبيل حيــاة تتكــون مــن الوالديــن وخمســة إخــوة وثــاث شــقيقات .درس املرحلــة االبتدائيــة
واإلعداديــة يف مــدارس خزاعــة ،لكنــه اضطــر لــرك املرحلــة الثانويــة ليســاعد والــده يف الزراعــة لكســب لقمــة العيــش
مــع أنــه كان طال ًبــا جــا ًدا متمي ـ ًزا يف دراســته.

صفاته وأخالقه

ُع ــرف الش ــهيد املجاه ــد س ــليامن مبحاس ــن األخ ــاق يف أرست ــه وم ــع كل الذي ــن ع ــارشوه م ــن الج ـران واألصدق ــاء.
ويقـــول والـــده الحـــاج جمعـــة« :منـــذ طفولتـــه كان بـــا ًرا بنـــا مطي ًعـــا لنـــا ،ال يرفـــض لنـــا طل ًبـــا ،مح ًبـــا إلخوانـــه
ومش ــاركًا ألقارب ــه وجريان ــه يف أفراحه ــم وأحزانه ــم» ،وتح ــدث ع ــن ح ــب الش ــهيد املجاه ــد س ــليامن ل ــأرض الت ــي
ضح ــى بحيات ــه ذو ًدا عنه ــا .وق ــال ش ــقيقه ع ــاد« :استش ــهاد س ــليامن ت ــرك فرا ًغ ــا قات ـ ًـا يف البي ــت» ،وأض ــاف معت ـ ًزا
ب ــه« :كان فاكه ــة البي ــت».
مشواره الجهادي

انضــم الشــهيد الفــارس ســليامن لحركــة الجهــاد اإلســامي ثقــة منــه بســامة نهجهــا لتحريــر األرض ،واشــرك يف
حلقــات الدعــوة وتحفيــظ القــرآن يف مســجد الرضــوان بخزاعــة .وعــرف بالتزامــه الدينــي الراســخ ،فأســهم يف كل
نشــاطات الحركــة اإلرشــادية والدعويــة.
التحــق الشــهيد املجاهــد ســليامن بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف انتفاضــة
األقــى ،وشــارك إخوانــه يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة عــى بلــدة خزاعــة ،كــا شــارك يف إطــاق العديــد
مــن الصواريــخ املحليــة تجــاه املغتصبــات الصهيونيــة عــى حــدود قطــاع غــزة.
موعد مع الشهادة

يف فجــر األربعــاء  13ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى قطــاع غــزة ( )2009/2008فــاز
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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الشــهيد املجاهــد ســليامن مــع مجموعــة مــن رفاقــه بالشــهادة التــي متنوهــا طويـ ًـا وكان ذلــك حينــا قامــت قــوات
االحتــال الصهيــوين بقصــف صاروخــي عــى مجموعــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس يف بلــدة خزاعــة .رحــم اللــه تلــك
الكوكبــة املؤمنــة املجاهــدة ،وأســكنها خــر جناتــه!
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الشهيد املجاهد صدام جميل سليم عبد النبي
صدق الله فصدقه

ســام عليــك صــدام يف الخالديــن .ســام عــى روحــك التــي ســالت
مس ـكًا لتنــر ألمتنــا عتمــة الليــل الطويــل .مضيــت بــإذن اللــه نحــو
الفــردوس بأشــائك املتناثــرة وبروحــك الصاعــدة إىل بارئهــا .عرفــت
طريقك إىل العال ،طريق الجهاد واالستشــهاد تشــدد أن املوت يف ســبيل
اللــه حيــاة .ســام عليــك .رحلــت شــهيدً ا والتحقــت بركــب الشــهداء.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1990

أرشقــت شــمس فلســطني؛ فهنــا فــارس مــن فرســان القــدس واألقــى؛ ففــي ذلــك اليــوم الجميــل  26ديســمرب (كانــون
األول) 1990م ولــد فــارس جهــادي .إنــه الشــهيد املجاهــد صــدام جميــل عبــد النبــي ألرسة كرميــة طيبــة األصــل مجاهــدة
ُه ِّجــرت مــن قريتهــا «سمســم» التــي احتلهــا الصهاينــة مــع جملــة مــا احتــل واغتصــب مــن أرايض فلســطني يف العــام
1948م لتســتقر يف مخيــم جباليــا الــذي مبجــرد دخولــك إليــه تــدرك قصــة ظلــم لشــعب عظيــم ظــل واق ًفــا كالجبــال
الشــم الــروايس يف وجــه املؤامــرة واإلجـرام.
عــاش شــهيدنا الفــارس صــدام يف أرسة مكونــة مــن  10مــن اإلخــوة واألخــوات .والتحــق باملرحلــة االبتدائيــة ،ومــن
ثــم املرحلــة اإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث ليتوقــف تــاركًا تعليمــه للتفــرغ ملســاعدة والــده وإخوتــه يف العمــل
وتوفــر مرصوفــات البيــت.
كــر شــهيدنا صــدام ويف نفســه حــب الديــن والوطــن ،وتعاقبــت خطواتــه نحــو مســجد الشــهيد شــادي مهنــا تبا ًعــا يف
كل صــاة حتــى أصبــح مــن حــام املســجد الــذي ال يفقــده املســجد يف أي صــاة ،وأصبــح مــن أشــبال املســجد ،وكــرت
معــه معرفتــه باللــه التــي أوصلتــه إىل حقيقــة الحيــاة.
يذكــر أن قاســم وباســم طلعــت عبــد النبــي ابنــي أخــي الشــهيد استشــهدا أثنــاء تعــرض الشــهيد املجاهــد صــدام
للقصــف.
صفاته وأخالقه

ُعــرف بــره لوالديــه وتلبيتــه لــكل مــا يحتاجانــه مهــا صعــب عليــه ذلــك ،يستســهله رغبــة يف األجــر والثــواب مــن
اللــه إضافــة لذلــك فقــد عهــد حنونًــا جــدً ا عــى إخوتــه يعطــف عليهــم ويزورهــم ويدخــل البســمة إىل قلبهــم.

شــهد لــه مســجده بالتزامــه الشــديد بالصلــوات الخمــس جامعــة يف املســجد ،و ُعــرف بحبــه للمســتضعفني وخدمــة
الجامهــر كرميًــا جــوا ًدا ال يبخــل عــى أحــد ،تذكــر والدتــه« :أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008حمــل أقفــاص
الطامطــم وأكيــاس الخبــز ليوزعهــا عــى الجـران واألهــايل».
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متيــز شــهيدنا الفــارس صــدام بحبــه لــكل النــاس واحرتامــه لهــم جمي ًعــا إال مــن ناصــب العــداء ملــروع اإلســام
وقــادة املســلمني؛ فقــد أبغــض هــذا النــوع للــه ودعــا لهــم بالهدايــة عــى الــدوام .كــا متيــز بجســم ريــايض قــوي البنيــة
ومــارس الرياضــة منــذ صغــره يف نــادي الســام الريــايض وخاصــة رياضــة كــال األجســام ورفــع األثقــال.
مشواره الجهادي

هــو املســلم هكــذا يعلــم أن الدنيــا زائلــة ال محالــة ال مجــال للبقــاء فيهــا بعــد انتهــاء األجــل ولــو لثانيــة واحــدة،
فيتقــدم للجهــاد بنفــس مقبلــة وعــن العــدو غــر مدبــرة ،هــذا هــو حــال فارســنا الــذي تــرب هــذه املعــاين يف محـراب
املســجد ،انتمــى فارســنا املظفــر إىل حركــة الجهــاد اإلســامي فأصبــح جنديًــا عامـ ًـا نشــيطًا يف جناحهــا العســكري لينضــم
إيل قافلــة النــور والفــداء ،تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية واشــرك الشــهيد املجاهــد صــدام مــع إخوانــه يف
عــدة عمليــات جهاديــة ويف التصــدي لالجتياحــات والتوغــات الصهيونيــة ،وقــام بإطــاق العديــد مــن الصواريــخ عــى
مغتصبــات االحتــال.
وكأنــه عــى موعــد مــع الشــهادة فقبــل استشــهاده بأيــام قليلــة اختــار قــره وطلــب مــن والدتــه أن يدفــن يف هــذا
املــكان حيــث يطــل عــى نافــذة والدتــه القريبــة مــن القــر لـراه وقتــا شــاءت.
قبــل استشــهاده بيــوم واحــد أيقــظ والدتــه مــن نومهــا يف منتصــف الليــل وأخربهــا أن الدعــاء مســتجاب يف هــذا
الوقــت ،وطلــب منهــا أن تدعــو لــه بالشــهادة ،وأخــذ يصــي ويدعــو اللــه أن يرزقــه الشــهادة.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم الثالثــاء  13ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008وقــف
شــهيدنا املجاهــد صــدام مــع رفاقــه عــى بــاب بيتــه يف يــده كــوب مــن الشــاي فــإذا بصــوت والدتــه تنــادي« :يــا صــدام!
تعــال شــقيقاتك يــردن رؤيتــك» ،فاســتأذن مــن رفاقــه ودخــل البيــت يفــوح العبــر مــن ثغــره الباســم فجلــس وتحــدث
مــع شــقيقاته وطلــب مــن والدتــه الدعــاء لــه بالشــهادة فتزينــت الحــور الســتقباله.
خــرج شــهيدنا الفــارس صــدام مــع أذان املغــرب لعملــه الجهــادي يتفقــد منصــة الصواريــخ يف إحــدى املناطــق وإذ
بقاســم وباســل ابنــي أخــي الشــهيد يلحقــان بعمهــا ال يريــدان مفارقتــه إال أنــه طلــب منهــا الرجــوع للبيــت لخطــورة
الوضــع ،فتتبعــا خطواتــه خفيــة.

يف متــام الســاعة الخامســة وخمــس دقائــق حلقــت طائـرات االســتطالع فــوق املنطقــة ،فقامــت برصد صــدام وأطلقت
عليــه صاروخــن مزقــا جســده الطاهــر وعصفوريــن مــن الجنــان باســل  7ســنوات وقاســم  9ســنوات لرتتفــع أرواحهــم إىل
عليــن ،ركضــت والــدة الشــهيد إىل مــكان القصــف تبحــث بــن ســحب الدخــان األســود والــركام املتناثــر ،تــرخ وتقــول:
«صــدام! صــدام!» تلملــم أشــاء فلــذة كبدهــا وتقلــب بقايــا جســم وتكفكــف دمعتهــا قائلــة «متنيتهــا ونلتهــا».
تقــول والدتــه« :حامــت ثــاث حاممــات فــوق رؤوس املشــيعني أثنــاء جنــازة صــدام ،وحطــت عــى القــر بعــد دفنــه
وشــوهدت ومضــات النــور تخــرج مــن مــكان القــر».
318

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد عالء أحمد محمد أبو ريدة
صمود أسطوري توج بشهادة يف سبيل الله

تنقــل مــن بيــت لبيــت ،ومــن حقــل لحقــل ،وهــو يتصــدى
لرشاســة العــدوان الصهيــوين عــى قريــة خزاعــة ،فلــم يوقفــه إال
ذلــك الفســفور ،الــذي جعلــه يتحصــن يف أحــد املنــازل فعجــز لــواء
«جفعــايت» أن يقتحمــه أمــام بســالته وصمــوده الــذي اســتمر عــدة
ســاعات ،فاســتعانوا بطائــرات القتــل التــي ألقــت بحممهــا نحــوه
فتناثــرت أشــاؤه يف أرجــاء املنــزل فيــا روى دمــه القــاين األرض
العطــى ،فرتكــت لنــا باقــة مجــد تتفتــح مــع كل نهــار ،ومــازال أريــج
عطــرك ســار ًيا كــا أزهــار الحقــول.

)(2009 - 1987

الميالد والنشأة

يف  16فربايــر (شــباط) 1987م يف منــزل عائلته البســيط يف قرية خزاعة رشق مدينــة خانيونس ولد وعاش ذلك املجاهد
عــاء أحمــد أبــو ريــدة وبالقــرب مــن الحــدود الرشقيــة املحاذيــة لــأرايض املحتلة يقبــع بيته حيــث تقطنه أرستــه املكونة
مــن أربعــة إخــوة وشــقيقتني وتلــك الحقــول املدمــرة كانــت مرتعه وملعبــه قبــل أن تدمرها جرافــات االحتــال الصهيوين.
يقــول أبــو محمــد والــد الشــهيد املجاهــد عــاء وذكريــات ولــده حــارضة أمــام عينيــه الدامعتــن« :كان عــاء مــن
الطلبــة املتفوقــن واملتميزيــن طــوال ســنوات دراســته حيــث تلقــى تعليمــه األســايس واإلعــدادي يف مــدارس بلــديت خزاعة
وبنــي ســهيال بخانيونــس ،ومــن ثــم حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة شــهداء خزاعــة الثانويــة ليلتحــق
بعدهــا بجامعــة األزهــر بغــزة حيــث درس بكليــة التجــارة تخصــص محاســبة غري أن استشــهاده حــال دون إكامل مشــواره
التعليمــي» .وأعــرب عــن تســليمه الكامــل لقضــاء اللــه وقــدره ،وإميانــه بالعمــل البطــويل الــذي قــام بــه نجلــه الشــهيد
املجاهــد عــاء الــذي رفــض الخــروج مــن بلدته مثــل الكثرييــن ،وأرص عــى البقاء حتى نــال رشف الشــهادة يف ســبيل الله.
كان لوفــاة والدتــه إثــر مــرض أمل بهــا حيــث عجــزت مستشــفيات غــزة عــن تقديــم العــاج املناســب لهــا بســبب
الحصــار املفــروض عــى القطــاع مــا زاد مــن تدهــور حالتهــا الصحيــة؛ نقطــة تحــول يف حيــاة شــهيدنا املجاهــد عــاء
نحــو الجهــاد واملقاومــة للثــأر لــكل أبنــاء شــعبه الذيــن يقتلــون ليــل نهــار أمــام مــرأى ومســمع العــامل بــأرسه.
صفاته وأخالقه

وعــن صفاتــه التــي متيــز بهــا يقــول شــقيقه البكــر محمــد« :منــذ صغــره اتســم الشــهيد بالهــدوء ودماثــة األخــاق،
وحــب مســاعدة اآلخريــن ،وكان مح ًبــا لوالديــه مطي ًعــا وبــا ًرا بهــا ،محافظًــا عــى الصــاة يف املســجد القريــب مــن بيته».
ويقــول جــاره خــال حديثــه عــن شــخصية الشــهيد املجاهــد عــاء وعالقتــه باآلخريــن« :ببســاطة مل يكــن الشــهيد
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عــاء ممــن يجــود الزمــن بالكثــر مــن أمثالــه» ،وتابــع قولــه وقــد بــدت عليــه الحــرة« :لقــد خرسنــا باستشــهاد عــاء
شــي ًئا غال ًيــا ومثي ًنــا ذهــب وفقدنــاه إىل غــر رجعــة فعــى مثلــه يبــي الرجــال».
مشواره الجهادي

عــرف الشــهيد املجاهــد عــاء اإلســام منــذ صغــره ،والتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وهــو ال يـزال شــبالً
يف املرحلــة اإلعداديــة ،فقــد كان دائــم املشــاركة يف فعاليــات وأنشــطة الحركــة واملخيــات الصيفيــة ،فشــب وكــرت
معــه أحاسيســه بــاألمل وجــراح شــعبه ،فحــرص عــى االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي ،فــكان لــه مــا متنــى بعــد حصولــه عــى شــهادة الثانويــة العامــة ،حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات
العســكرية ،فــكان نعــم املجاهــد املخلــص وامللتــزم بق ـرارات قيادتــه يف املنطقــة.

وعــى الرغــم مــن أن عملــه يف رسايــا القــدس قــد اقتــر يف بدايــة األمــر عــى عمليــات الرصــد والربــاط يف حــدود
منطقتــه إال أن حلمــه بالشــهادة كان يكــر معــه يو ًمــا بعــد يــوم حيــث كان يــرى الحقــد الصهيــوين يطــال كافــة أبنــاء
وطنــه ،فلــم يبـ َـق بيــت واحــد إال وفيــه شــهيد أو جريــح أو أســر ،وقــد نــال بيتــه أيضً ــا نصي ًبــا وافـ ًرا مــن ذلــك حيــث
توفيــت والدتــه بعدمــا عجــزت مستشــفياتنا عــن تقديــم العــاج لهــا بســبب الحصــار.
أمــا عملــه العســكري فيؤكــد أحــد رفاقــه املجاهديــن (أبــو حمــزة) أن الشــهيد املقــدام عــاء كان يتميــز بدقــة إطالقه
لقذائــف ( )R.B.Gباتجــاه اآلليــات الصهيونيــة الف ًتــا إىل الــدور البطــويل للشــهيد خــال تصديــه لآلليــات الصهيونيــة
املجتاحــة ملــدن ومخيــات وقــرى قطــاع غــزة.
موعد مع الشهادة

مــع بــدء مرحلــة العــدوان الصهيــوين الــري عــى قطــاع غــزة ضمــن الحــرب األوىل ( ،)2009/2008تقــدم فــارس
رسايــا القــدس الشــهيد املجاهــد عــاء مــع أخويــه الشــهيدين ســليامن عميــش ،ونضــال أبــو ريــده ملواجهــة رتــل الجنــود
االحتــال الذيــن قدمــوا يف جنــح الظــام لنــر املــوت والقتــل يف صفــوف املواطنــن العــزل .فــدارت معركــة عنيفــة بــن
املجاهديــن األطهــار وجنــود االحتــال الصهيــوين الذيــن فــروا أمــام بســالة فرســان رسايــا القــدس الذيــن كانــوا يتنقلــون
مــن بيــت آلخــر بحكــم معرفتهــم بطبيعــة املــكان ،ومــن أجــل تكبيــد جنــود االحتــال خســائر فادحــة ،مســتخدمني
األســلحة الرشاشــة وقذائــف ( .)R.B.Gويف فجــر يــوم األربعــاء  13ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م وأثنــاء قيــام شــهيدنا
املجاهــد عــاء بإطــاق عــدد مــن قذائــف الهــاون عــى قــوات االحتــال اســتهدفته طائـرات االحتــال بصاروخــن عــى
األقــل مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور مــع ســبعة آخريــن.
رسايــا القــدس بدورهــا تبنــت الشــهيد الفــارس عــاء أبــو ريــدة ،وقالــت الرسايــا يف بيــان لهــا« :إن الشــهيد الفــارس
عــاء أبــو ريــدة هــو أحــد أعضائهــا وأنــه استشــهد خــال قيامــه بالواجــب الجهــادي ضــد العــدوان الصهيــوين الغاشــم
عــى بلــدة خزاعــة ضمــن الحــرب األوىل التــي أودت بحيــاة أكــر مــن  1500مواطــن فلســطيني».
وأكــدت الرسايــا أن الشــهيد خــاض مــع رفاقــه املجاهديــن معركــة باســلة اعــرف برشاســتها العــدو الصهيــوين عــر
مواقعــه اإلعالميــة ،وشــددت عــى متســكها بخيــار الجهــاد واملقاومــة حتــى تحريــر فلســطني كل فلســطني.
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الشهيد املجاهد مؤمن أحمد جمعة السمريي
أقسم عىل الثأر لصديقه من العدو الصهيوين

ل ــن ين ــام الث ــأر يف قلب ــي ويف روح ــي ص ــداه .ه ــذا م ــا يتعه ــد
ب ــه كل مجاه ــد فلس ــطيني عق ــب كل جرمي ــة لالحت ــال ،ويوف ــون
بالعه ــد رج ــاالً.

)(2009 - 1987

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد مؤمــن أحمــد الســمريي ببلــدة القـرارة رشق خانيونــس يف  29أغســطس (آب) 1987م ،وتــرىب
يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،تعــود جذورهــا إىل بلــدة «بــر الســبع» يف أرض فلســطني املحتلــة
عــام 1948م ،تتكــون أرستــه مــن والديــه وثالثــة أوالد وابنــة ،وقــدر اللــه أن يكــون شــهيدنا هــو االبــن األصغــر للعائلــة.
درس شــهيدنا املجاهــد مؤمــن املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة املعــري بخانيونــس ،ثــم التحــق مبدرســة
الق ـرارة لدراســة املرحلــة الثانويــة.
ترعــرع الشــهيد املجاهــد مؤمــن بــن ربــوع بلدتــه التــي خــرج منهــا العديد من قــادة وجنــود املقاومــة الفلســطينية،
فنشــأ نشــأة الرجــال وتــرىب تربيــة األبطــال ،وكان مــن شــباب املســاجد وعــاش يبحــث عــن الشــهادة مــن اقتحــام آلخــر
حتــى تعــرف عــى املجاهديــن وعــاش يرســم خطواتــه عــى وقــع الشــهداء ليبحــث عــا كان يتمنــاه دامئًــا الشــهادة يف
ســبيل اللــه.
صفاته وأخالقه

وصفــت أم الشــهيد املجاهــد مؤمــن بأنــه زينــة الشــباب وأكرثهــم طيبــة وحنانًــا وح ًبــا حيــث متتــع بعالقاتــه
االجتامعيــة الحميمــة مــع النــاس ،ودود ورحيــم بوالديــه ،ميزتــه ابتســامته الرباقــة التــي مل تفــارق وجهــه البســام.

أحــب شــهيدنا املجاهــد مؤمــن ركــوب الخيــل ،فســجل يف نــادي الفروســية مبدينــة غــزة ليــارس هوايتــه املفضلــة
وهــي ركــوب الخيــل ،وباإلضافــة إىل ذلــك تاجــر يف الخيــول العربيــة األصيلــة.
مشواره الجهادي

شــارك شــهيدنا الفــارس مؤمــن يف التصــدي للعديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة والربــاط عــى الثغــور أســوة بإخوانه
املجاهديــن املرابطــن يف ظلــات الليــل ،وجاهــد بــكل بســالة وشــجاعة ليلتحــق بإخوانــه الشــهداء؛ ألنهــم متنــوا ذلــك
فنالوهــا بــكل رشف وفخــر وعــز وكربيــاء.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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تقــول والــدة الشــهيد إنــه قبــل استشــهاده بثالثــة أيــام استشــهد رفيــق عمــره الشــهيد املجاهــد جــال الســمريي
الــذي اغتيــل مــن قبــل طائـرات العــدو الصهيــوين ،فغضــب لفـراق صديقــه وأقســم أن يأخــذ الثــأر لــه وأن يلحــق بــه.
ومتنــى أثنــاء دفنــه يف املقــرة أن يكــون أول مــن يدفــن بجــواره يف أقــرب وقــت ،وبالفعــل أعطــاه اللــه مامتنــى واستشــهد
ودفــن بجــوار صديقــه جــال الســمريي.
التحــق شــهيدنا املجاهــد مؤمــن بصفــوف إخوانــه يف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي رسايــا القــدس قبــل
أربــع ســنوات مــن استشــهاده وســجلت لــه العديــد مــن املهــام ضــد االحتــال الصهيــوين.
موعد مع الشهادة

بعــد عــر يــوم الثالثــاء  13ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أثنــاء الحــرب عــى غــزة ( )2009/2008أرصت زوجــة أخ
الشــهيد املجاهــد مؤمــن عــى أن تنقــل طعــام الغــداء ألم زوجهــا التــي تســكن قــرب الســياج الحــدودي ،وبعــد تنــاول
الغــداء يف البيــت أرصت والــدة الشــهيد أن يقــوم مؤمــن بإيصــال زوجــة أخيــه إىل بيتهــا عــى عربــة يجرهــا حــار،
وبالفعــل أطــاع كالم والدتــه وانتقــل مــع عائلــة أخيــه ،ويف الطريــق شــنت طائـرات العــدو الصهيــوين غــارة اســتهدفت
العربــة وأدت إىل استشــهاد املجاهــد مؤمــن الســمريي وزوجــة أخيــه رشــا أبــو جامــع.
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الشهيد املجاهد محمد زيك أحمد أبو عودة
هنأ نفسه بالشهادة فنالها بعد لحظات

هــم الشــهداء بدمائهــم نســتنري وعــى أثــر خطواتهــم نســر،
قوافلهــم متــي ال تعــرف املســتحيل ،إمــا النــر أو الشــهادة ،ال
يرتاجعــون عــن هدفهــم ،وهبــوا أرواحهــم إىل بارئهــم ،فمنهــم مــن
رحــل ومنهــم مــن بقــي ليكمــل املشــوار.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1989

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد زيك أبــو عــودة (أبــو عــي) بتاريــخ  3مايــو (أيــار) 1989م يف لبنــان ،يف كنــف أرسة
ملتزمــة مجاهــدة تتكــون مــن ســتة إخــوة باإلضافــة للوالديــن اللذيــن حرصــا عــى تربيتهــم تربيــة إســامية صادقــة.
رجــع إىل فلســطني مــع عائلتــه عــام 1994م ،ومــن هنــا تفتحــت عينــا الشــهيد عــى بطــش االحتــال وجرامئــه بحــق
أبنــاء شــعبه.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ يف بدايــة األمــر يف الغربــة ،ثــم أكملهــا يف مــدارس بلــدة عبســان
الكبــرة باإلضافــة إىل املرحلــة اإلعداديــة ،وأنهــى املرحلــة الثانويــة يف مدرســة املتنبــي للبنــن ،والتحــق بجامعــة فلســطني
ليــدرس اللغــة االنجليزيــة .وتؤكــد والدتــه أنــه مــن الشــباب املتفوقــن بدراســته وكثـ ًرا مــا حصــل عــى شــهادات تقديــر
خــال مراحلــه التعليميــة.
صفاته وأخالقه

تحــى شــهيدنا البــار محمــد بالصــدق واألمانــة وعالقتــه الطيبــة والقويــة مــع إخوتــه وأصدقائــه وجريانــه الذيــن
اعتــاد أن يشــاركهم يف جميــع مناســباتهم ،ومتيــز باالبتســامة الدامئــة عــى وجهــه.

ارتبــط الشــهيد املجاهــد محمــد باملســجد وأحــب الجلــوس فيــه ليفقــه تعاليــم كتــاب اللــه ودراســة األحــكام يف
دروس املســجد ،وحــرص عــى التقــرب إىل اللــه بصيــام النوافــل خاصــة يومــي االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع،
باإلضافــة إىل قيــام الليــل والدعــاء للمؤمنــن واملؤمنــات.
مشواره الجهادي

منــذ أن رجــع شــهيدنا الفــارس محمــد إىل فلســطني وهــو يف بدايــة عمــره شــاهد مــا يقــوم بــه االحتــال الصهيــوين
مــن قتــل ودمــار ألهلــه يف قطــاع غــزة ،فوعــد ربــه ونفســه أن يدافــع عــن هــذا الوطــن العظيــم ،ومــن هنــا بــدأ
مشــواره بالبحــث عمــن ســوف يوصلــه إىل هــذا الطريــق الجهــادي الــذي ســار بــه الكثــر مــن شــباب وفتيــان فلســطني.
وصــل الشــهيد املجاهــد محمــد إىل مبتغــاه حينــا تعــرف عــى حركــة الجهــاد اإلســامي التــي تبنــت مــروع
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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الجهــاد واملقاومــة حتــى آخــر قطــرة دم ،فتعــرف عــى خــرة املجاهديــن واألبطــال البواســل يف حركــة الجهــاد .وبــدأ
عملــه باملشــاركة يف الفعاليــات التــي نظمتهــا الحركــة وقتهــا ،ثــم التحــق بصفــوف جناحهــا العســكري رسايــا القــدس
ليخــط طريقــه الجهــادي بــكل جــرأة وشــجاعة وكتــان تــاركًا خلفــه أمــور الدنيــا مــن مغريــات تلهــي عــن حــب اآلخــرة
والشــوق لهــا.
تقــول والدتــه بعــن متلؤهــا الدمــوع التــي مل تجــف منــذ فراقــه« :كنــت أركــض خلفــه مــن بــاب لبــاب ومــن نافــذة
لنافــذة حتــى أمنعــه مــن الذهــاب للربــاط ولكــن دون جــدوى» .وتابعــت حديثهــا« :مل يعــرين أي انتبــاه حينــا يهــم
للربــاط بــل يــردد آيــات مــن القــرآن الحكيــم ويخــرج».
واصــل شــهيدنا الفــارس محمــد مهامتــه العســكرية مــع إخوانــه يف رسايــا القــدس ،ثــم عمــل يف الوحــدة الصاروخيــة
التــي تشــهد أليــدي مجاهديهــا مغتصبــات العــدو ومدننــا املحتلــة كعســقالن والنقــب الغــريب وســديروت وغريهــا.
موعد مع الشهادة

بتاريــخ  13ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008خــرج شــهيدنا املجاهــد
محمــد مــع عائلتــه مــن املنــزل لشــدة القصــف وتوجهــوا إىل منــزل شــقيقته بالبلــدة القريبــة وجلــس هنــاك حتــى أذان
الظهــر ،وقــام بالتطيــب وتوجــه ألداء صــاة الظهــر يف مســجد خليــل الرحمــن الــذي اعتــاد أن ال يقطعــه أبــدً ا ،وعندمــا
اشــتد قصــف البلــدة بقذائــف الفســفور املحرمــة دول ًيــا ذهــب وقــام بإطفــاء بعــض القذائــف هــو ومجموعــة مــن
شــباب البلــدة .وقــف قلي ـاً وقــال« :ســوف يــأيت لنــا صــاروخ فهني ًئــا لنــا بالشــهادة» .ومــا هــي إال لحظــات معــدودة
وإذ بصــاروخ غــادر يصيبــه فريتقــي شــهيدً ا.
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الشهيد املجاهد محمد ماهر أحمد الزينايت
صغري عشق الشهادة وعاش ألجلها

يفتقدونــه يف كل لحظــة متــر يف حياتهــم ،يرونــه يف بســمه إخوانــه
وأخواتــه ،يرونــه يف أحزانهــم وآالمهــم ويتمنــون يو ًمــا يجمعهــم بــه
لعــل أعــوام الف ـراق والوجــع تنتهــي برشــفة لقــاء .رغــم صغــر ســنه
ونعومــة أظافــره تــرك بصمــة كبــرة يف أعــاق أهلــه وأحبابــه وجريانــه.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1992

يف مدينــة غــزة ويف  3أكتوبــر (ترشيــن األول) 1992م ولــد الشــهيد الفــارس محمــد ماهــر الزينــايت وأضــاء بيــت أهلــه
بنــوره .أرستــه تنحــدر مــن عائلــة مؤمنــة ومجاهــدة ،فنشــأ وترعــرع عــى موائــد القــرآن يف كنــف املســاجد .تتكــون
أرستــه مــن أربعــة ذكــور (أرشف وزكريــا ويوســف وأحمــد) واثنتــن مــن اإلنــاث إضافــة إىل الوالديــن ،درس املرحلــة
االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة غــزة الجديــدة واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة أبــو ذر الغفــاري ،ومل يكمــل ســوى الفصــل
األول مــن الثــاين الثانــوي.
صفاته وأخالقه

تقــول والــدة الشــهيد« :إنــه اتصــف بجاملــه وأناقتــه الدامئــة ،وواظــب عــى قـراءة القــرآن الكريــم واالســتامع إليــه
بشــكل دائــم ،يكــر مــن دراســة مــادة الرتبيــة اإلســامية؛ فعندمــا نقــول لــه أنــا ووالــده ال تقــر دراســتك عليهــا وتهمــل
باقــي املــواد يقــول :هــي املــادة الوحيــدة التــي ســتنفعني بآخــريت ،واتصــف بالــذكاء والصــر والرسيــة والكتــان».
رغــم صغــر ســنه إال أنــه اقتــدى بنبينــا محمــد  وأصبــح واعظًــا يدعــو إىل الخــر كــا يقبــل بأقــل القليــل ،ويحــرص
دو ًمــا عــى مســاعدة اآلخريــن ســواء أقاربــه أو جريانــه ،كــا واظــب أيضً ــا عــى صــاة الفجــر.

تعــود الشــهيد املجاهــد محمــد وتــرىب عــى حــب املســاجد والــدروس الدينيــة حيــث التــزم مبســجد الرضــوان ،وحظي
بحــب عمــه بســبب التديــن الــذي هــو الســمة البــارزة عــى شــهيدنا ،ومتتــع أيضً ــا بــآداب الحــوار وأجــاد فــن الخطابــة.
مشواره الجهادي

ســمي الرجــل الصغــر ،وأحــب الجهــاد يف ســبيل اللــه ملــا لــه مــن أجــر عظيــم .وكثـ ًرا مــا ألــح عــى إخوانــه يف حركــة
الجهــاد أن يلحقــوه بصفــوف الرسايــا ،لكــن ســنه الصغــرة ظلــت عائ ًقــا أمامــه.

قبــل أيــام مــن استشــهاده التقطــت لــه صــورة يف حديقــة منــزل خالــه الــذي ســأله محمــد :هــل الصــورة جميلــة؟
وعندمــا أجابــه بنعــم قــال لــه« :هــذه صــوره الشــهيد محمــد بــإذن اللــه» ،حــرص عــى أن يلقــى اللــه شــهيدً ا ،دامئًــا
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يصفــق بيديــه ويقــول« :الجنــة الجنــة الجنــة» ،وقبــل ليلــة مــن استشــهاده جمــع أبــاه وأمــه وشــقيقاته وراح يلقــي
عليهــم خطبــة عــن الجنــة والنــار ويقــول« :الدنيــا فانيــة».
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم االثنــن املوافــق  12ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ()2009/2008
تع ــرض ب ــرج األندل ــس يف منطق ــة الكرام ــة إىل قص ــف عني ــف بقذائ ــف املدفعي ــة م ــا أدى إىل تدم ــره وإحراق ــه ،ويف
الي ــوم الت ــايل  13يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 2009م ،ذه ــب ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد إىل ال ــرج وراح يتفق ــد الش ــقق
املحروقــة ،فقصفــت املدفعيــة الصهيونيــة األرض املجــاورة للــرج فأصيــب الشــهيد املجاهــد محمــد بشــظية يف رأســه
وس ــقط م ــن األع ــى ع ــى األرض نتيج ــة االنفج ــار لريتق ــي ش ــهيدً ا .وش ــيع جثامن ــه م ــن مس ــجد الرض ــوان حي ــث
س ــارت جنازت ــه كالص ــاروخ.
وال ــد الش ــهيد املجاه ــد محم ــد ق ــال ع ــن ابن ــه إن ــه يذك ــر كل لحظ ــه جمعت ــه ب ــه ،وتفاصي ــل عالقت ــه ب ــه ويعت ــره
صديق ــه.
أمــا أختــه البالغــة مــن العمــر ســتة عــر عا ًمــا والتــي ســالت دموعهــا رسيعــة عندمــا ذكرنــا اســمه ،وســألناها عــن
عالقتهــا بهــا ،فوصفتــه بأنــه مــن أعــز إخوانهــا ،ومل يرفــض لهــا أي طلــب.
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الشهيد املجاهد ممدوح مساعد محمد قديح
حب فلسطني سكن بني أضلعه

حــب فلســطني هــو مطلبــه ،فمــى بقــوة وشــجاعة والشــهادة
غايتــه ،أرخــص نفســه ألجــل وطنــه الــذي افتــدى؛ ألنــه أيقــن عظــم
املســئولية امللقــاة عــى عاتقــه.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1991

ولــد الشــهيد املجاهــد ممــدوح مســاعد قديــح يف بلــدة خزاعــة مبدينــة خانيونــس يف  28أكتوبــر (ترشيــن األول)
1991م ،وتــرىب يف أرسة كرميــة ملتزمــة بأخــاق املؤمنــنُ ،ه ِّجــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن موطنهــا األصــي «مدينــة
بــر الســبع» املحتلــة منــذ النكبــة يف العــام 1948م تتكــون أرستــه مــن والديــه وخمســة مــن األوالد وخمــس بنــات،
وترتيــب الشــهيد املجاهــد ممــدوح الســابع بــن جميــع إخوتــه.
درس الشــهيد املجاهــد ممــدوح املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث يف البلــدة ،ثــم درس
الثانويــة يف مدرســة شــهداء خزاعــة الثانويــة التــي تقــع عــى الســياج الحــدودي لبلــدة خزاعــة رشق خانيونــس ،ومل
يكمــل دراســته بســبب الظــروف املعيشــية الصعبــة التــي مــرت بهــا أرستــه باإلضافــة إىل رغبتــه يف العمــل الجهــادي.
صفاته وأخالقه

ارتبــط الشــهيد املجاهــد ممــدوح بعالقــات ممتــازة مــع أرستــه ،فهــو أكــر إخوتــه مر ًحــا وميتــاز ببشاشــة الوجــه
حيــث االبتســامة مل تفــارق وجهــه ،وعــرف محبوبًــا للجميــع مــن أهــل وج ـران وأصدقــاء ،ووصفــه والــده باإلنســان
النشــمي الشــجاع املقــدام عــى عمــل الخــر اليتهــاون بتقديــم املســاعدة مهــا كانــت الظــروف ،ويشــارك الجميــع يف
فرحتهــم وحزنهــم ،يحافــظ باســتمرار عــى زيــارة أهــايل الشــهداء والجرحــى عــى الرغــم مــن صغــر ســنه إىل أنــه أحــب
ســاع ســر الشــهداء واألبطــال وليســتنري بخطواتهــم الجهاديــة .كــا يعتــر مــن الشــباب املتمســكني بصلــة األرحــام ال
يقطعهــا ؛ ألن اللــه ورســوله دعانــا لذلــك.
حافــظ شــهيدنا املجاهــد ممــدوح عــى أداء الصــاة بوقتهــا جامعــة يف مســجد الرضــوان بخزاعــة الــذي تلقــى فيــه
تعاليــم دينــه وحــب الجهــاد يف ســبيل اللــه والوطــن مــع إخوانــه يف حركــة الجهــاد اإلســامي باإلضافــة إىل حضــوره
الــدروس الدينيــة التــي يلقيهــا شــيوخ ومجاهــدون مــن حركــة الجهــاد يف املســجد.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد ممــدوح بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مدينــة خانيونــس عــام 2007م منــذ أن قــام
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بحمــل الشــهيد املجاهــد ضيــاء الحــق أبــو دقــة الــذي استشــهد بجــوار منزلــه إثــر قصفــه بصــاروخ مــن قبــل طائـرات
العــدو الصهيــوين عــى كتفــه ومــن تلــك اللحظــة منــح الشــهيد نفســه للجهــاد يف ســبيل اللــه.
كث ـ ًرا م ــا ق ــال لوال ــده إن ــه لي ــس ملكه ــم وإمن ــا ه ــو مل ــك لل ــه والوط ــن وعلي ــه أن يق ــدم نفس ــه لل ــه م ــن أج ــل
تحري ــر فلس ــطني.
بــدأ مشــواره الجهــادي مــن خــال العمــل الجامهــري ومشــاركة إخوانــه املجاهديــن مــن حركــة الجهــاد اإلســامي يف
كافــة الفعاليــات واألنشــطة العامــة ،وعــرف بشــجاعته وقوتــه عــى الرغــم مــن صغــر ســنه.
موعد مع الشهادة

يف عـــر يـــوم األربعـــاء املوافـــق  13ينايـــر (كانـــون الثـــاين) 2009م أحـــد أيـــام الحـــرب األوىل عـــى غـــزة
( )2009/2008خــرج الشــهيد املجاهــد ممــدوح مــن منزلــه بعــد ســاع أصــوات صواريــخ االحتــال يف البلــدة إلنقــاذ
م ــن اس ــتهدفتهم الطائــرات الصهيوني ــة ،فوص ــل للم ــكان وق ــام بإس ــعاف الجرح ــى وتع ــرف ع ــى إخوان ــه الش ــهداء
وودعه ــم بعي ــون باكي ــة ،ومتن ــى أن يلح ــق به ــم يف الوق ــت القري ــب ،وم ــن ب ــن ه ــؤالء الش ــهيد املجاه ــد اب ــن رساي ــا
الق ــدس ع ــاء أب ــو ري ــدة ال ــذي اس ــتهدفته ق ــوات االحت ــال ع ــى الرشي ــط الح ــدودي للبل ــدة ،وأثن ــاء ع ــودة الش ــهيد
الف ــارس مم ــدوح قدي ــح م ــن م ــكان القص ــف إىل منزل ــه ،قام ــت ق ــوات الع ــدو الصهي ــوين بقص ــف مجموع ــة م ــن
مجاه ــدي رساي ــا الق ــدس ومعه ــم الش ــهيد مم ــدوح قدي ــح ،لريتق ــوا جمي ًع ــا إىل جن ــات الخل ــد.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد رمزي روحي خليل عوض
مل يهب املوت فتقدم وارتحل

كلــات الحديــث عــن الشــهداء تحمــل بــن أحرفهــا الكثــر مــن
معــاين اإلميــان واالفتخــار .كيــف ال وهــي تخــرج لوصــف رجــال عظامء
ضحــوا بأغــى مــا ميكــن أن يضحــي بــه اإلنســان؟ وليــس ألنفســهم
بــل دفا ًعــا عــن شــعبهم وأرضهــم .رمــزي عــوض ارتقــى شــهيدً ا أثنــاء
الحــرب األوىل عــى غــزة ( ،)2009/2008بعــد مشــوار تضحيــة اتصــف
خاللــه بالصالبــة ال يخــى إال اللــه.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1983

الشــهيد املجاهد رمزي روحي عوض جاء ميالده يوم  17نوفمرب (ترشين الثاين) 1983م ألرسة فلســطينية الجئة ُمه َّجرة
مــن مدينــة «بــر الســبع» منــذ العــام 1948م تتكــون مــن والديه وخمســة أبناء وأربــع بنــات كان ترتيبه الســادس بينهم.
تلقــى الشــهيد املجاهــد رمــزي مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث مبخيــم الربيــج ،ثــم
أنهــى املرحلــة الثانويــة بنجــاح والتحــق مبعهــد التعليــم املهنــي بديــر البلــح حيــث حصــل عــى شــهادة فنــي خياطــة
بدرجــة االمتيــاز األمــر الــذي شــجع والديــه ل ـراء ماكينــة خياطــة أضحــت فاتحــة خــر عليــه حيــث اشــتهر مبهارتــه
وعملــه املميــز بصناعــة الب ـزات العســكرية.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد رمــزي منذ صغــره بعطفه وحنانه وتدينــه والتزامه بتعاليم اإلســام الحنيف ،فاملحبة أســلوبه يف
الحياة؛ ألنه املجاهد الحامل يف نفســه الفطرة الطاهرة ،املطيع لوالديه املتجنب لغضبهام املظهر احرتامه وحبه لهام دو ًما.

بــدا والــد الشــهيد صاب ـ ًرا محتس ـ ًبا رابــط الجــأش وهــو يتحــدث عــن ولــده مســتذك ًرا آخــر لحظاتــه قائـ ًـا« :األيــام
األخــرة مــن حياتــه ملفتــة للنظــر فكثـرًا مــا تحــدث عــن الشــهادة والجهــاد يف ســبيل اللــه وألــح يف طلــب الدعــاء منــي
ومــن والدتــه بــأن ينــال الشــهادة مقبـ ًـا غــر مدبــر .إن استشــهاد رمــزي وكل شــهداء فلســطني عــى مــر التاريــخ مرحلــة
مــن مراحــل التضحيــة لتحريــر فلســطني واملســجد األقــى مــن دنــس االحتــال».
أمــا والــدة الشــهيد التــي مــا فتئــت تذكــره وعيونهــا تومــض بتباريــح األمل التــي ســكنت روحهــا حزنًــا عــى فراقــه
فقالــت« :إن الكلــات ال تفــي رمــزي حقــه لقــد ســخر مالــه وكل مــا ميلــك فــداء لعملــه الجهــادي ومســاعدة املحتاجــن،
وعندمــا كنــت أقــول لــه دع لنفســك نصي ًبــا مــن أجــر عملــك ألزوجــك وأفــرح بــك! يــردد كلــات املؤمــن الواثــق بوعــد
اللــه لعبــاده الصادقــن :إن فرحتــي بلقــاء ريب يــوم استشــهادي أمــا زواجــي فقــد بــات وشــيكًا مــن حــور العــن».
وتضيــف والدتــه« :عندمــا غــادر البيــت قبــل استشــهاده بســاعات كنــت أصنــع بعــض الخبــز وعرضــت عليــه أن
يتنــاول طعــام الفطــور ،لكنــه رفــض لضيــق وقتــه وأطلــق نظــره نحــوي بشــكل عميــق والدمــوع تــكاد تفــر مــن عينيــه،
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لكــن ابتســامته حالــت دون ســقوطها ،فشــعرت أنهــا لحظــات الــوداع األخــرة وأنــه مـ ٍ
ـاض لنيــل أســمى األمنيــات .إن
استشــهاده تــرك فرا ًغــا كبـ ًرا داخــل البيــت فهــو الزهــر والعطــر الــذي يعطــي املنــزل بهجتــه».

مشواره الجهادي

أمــا عــن مشــواره الجهــادي فالشــهيد املقــدام رمــزي آمــن منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة ورأى ظلــم بنــي
صهيــون واضطهادهــم لــكل مــا هــو فلســطيني أن طريــق الجهــاد واالستشــهاد يف ســبيل اللــه هــي الخيــار الصــواب
نحــو تحريــر فلســطني والدفــاع عــن مقدســاتها التــي تهــان ليــل نهــار دون أن يحــرك أحــد ســاك ًنا ،فالتحــق بصفــوف
حركــة الجهــاد اإلســامي يف عــام 2002م ،حيــث عمــل بدايــة ضمــن اللجنــة االجتامعيــة وتعــرف يف تلــك الفــرة عــى
أدبيــات وفكــر ونهــج حركــة الجهــاد اإلســامي ،ويف عــام 2004م تــم اختيــاره لالنضــام إىل صفــوف رسايــا القــدس الجناح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي حيــث تلقــى يف تلــك الفــرة العديــد مــن الــدورات العســكرية املختلفــة ،ومــن
خــال متيــزه يف كل املهــام التــي اســندت إليــه متكــن مــن صعــود الســلم التنظيمــي إىل أن وصــل إىل قيــادة وحــدة اللــواء
املدفعــي باملنطقــة الوســطى ،وأرشف عــى تدريــب وإعــداد العديــد مــن املجاهديــن.
متيــز الشــهيد املقــدام رمــزي بتقدمــه الصفــوف األوىل يف كافــة مياديــن الجهــاد واملقاومــة ،فعمــل بدايــة ضمــن
وحــدات الرصــد واملتابعــة للرشيــط الحــدودي وأرشف يف عــام 2005م عــى رصــد هــدف متثــل بقنــص جنــدي صهيــوين
وتكللــت وقتهــا العمليــة بالنجــاح ،وعمــل ضمــن وحــدات الربــاط عــى الثغــور ويســجل لــه مشــاركته الفاعلــة يف
التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة للمنطقــة الوســطى إىل أن تــم اختيــاره مــن قبــل قــادة رسايــا القــدس ليكــون ضمــن
الوحــدة املدفعيــة التــي نفــذ مــن خاللهــا الكثــر مــن عمليــات إطــاق قذائــف الهــاون باتجــاه املواقــع واملغتصبــات
والتجمعــات الصهيونيــة القريبــة مــن قطــاع غــزة.
موعد مع الشهادة

وتبــدأ قصــة استشــهاد شــهيدنا الفــارس رمــزي عــوض املكللــة بالعــز واملجــد والفخــار يــوم  14ينايــر (كانــون الثــاين)
2009م ذلــك اليــوم الــذي كان أحــد أيــام الحــرب األوىل املســعورة عــى قطــاع غــزة ( )2009/2008فخــرج شــهيدنا
املقــاوم رمــزي ورفيقــه الجريــح أبــو صالــح إلطــاق مجموعــة مــن قذائــف الهــاون مــن العيــار الثقيــل نحــو اآلليــات
الصهيونيــة التــي تجمعــت فــوق بيــارة الريــس رشق وادي غــزة.
ويقــول أبــو صالــح« :واصلــت ورفيقــي الشــهيد رمــزي إطــاق قذائــف الهــاون مــن داخــل إحــدى األرايض الزراعيــة
ملــدة خمســة أيــام يف ســاعات الصبــاح رغــم قصــف الطائــرات الحربيــة والتحليــق املســتمر لطائــرات االســتطالع».
وأضــاف« :لقــد متكنــا رغــم رشاســة العــدوان الصهيــوين مــن خــال اســتخدام وســائل نقــل بدائيــة للوصــول إىل أقــرب
نقطــة ميكــن مــن خاللهــا إيقــاع إصابــات محققــة يف صفــوف جيــش االحتــال املتمركــز عــى مفــرق الشــهداء ،لكــن
أجهــزة رصــد العــدو اســتطاعت أن تحــدد مكاننــا وقصفتنــا بأكــر مــن صــاروخ حيــث أصيــب الشــهيد املجاهــد رمــزي
بشــكل مبــارش مــا أدى إىل استشــهاده يف نفــس اليــوم بعــد ســاعات مــن اإلصابــة ،فيــا أصبــت يف أط ـرايف الســفلية».
هكــذا كانــت نهايــة شــهيدنا الفــارس رمــزي مقبـ ًـا غــر مدبــر كــا متنــى دو ًمــا ،فهني ًئــا لــك الشــهادة ولــكل الشــهداء
وال نــزيك عــى اللــه أحــدً ا ،ورزق أهلــك الصــر والســلوان!
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الشهيد املجاهد محمد إبراهيم عبد الغفار جحجوح
شفى بجهاده صدور قوم مؤمنني

عــدوان صهيــوين همجــي يضــاف إىل ســجل الجرائــم الطويــل لهــذا
العــدو املجــرم .قتــل وترويــع لآلمنــن .وكأن آلــة الحــرب تحيــا عــى
دمــاء األبريــاء .شــهيدنا املقــدام محمــد جحجــوح عصــب جبينــه
ومــى يدافــع عــن كرامــة أمتــه حامـ ًـا لــواء الرسايــا والجهــاد .ظفــر
بأعدائــه قبــل أن يرتحــل إىل الجنــان شــهيدً ا.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1984

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد إبراهيــم جحجــوح (أبــو مجــدي) بتاريــخ  14أغســطس (آب) 1984م يف حــي الكرامــة
شــال غــرب مدينــة غــزة ،ونشــأ يف أكنــاف أرسة محافظــة تعــود جذورهــا إىل قريــة الجــورة املحتلــة منــذ عــام النكبــة
والترشيــد 1948م .وتتكــون أرسة شــهيدنا مــن عــرة أفـراد تجمــع بينهــم األلفــة واملحبــة.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس الوكالــة ليلتحــق بعدهــا مبهنــة الخياطــة
قبــل أن يلتحــق بصفــوف الرشطــة الفلســطينية.
يُذكــر أن شــهيدنا املجاهــد محمــد متــزوج ،وقــد رزقــه اللــه مــن زوجــه املصــون اثنــن مــن األطفــال أســاهام
«مجــدي» و»مؤمــن».
صفاته وأخالقه

كان شــهيدنا املجاهــد أبــو مجــدي مــن الشــباب املحافظــن عــى صلواتهــم يف مســجد طــارق بــن زيــاد يف حــي
الكرامــة ،وعــرف عنــه رفعــة أخالقــه النبيلــة وســرته العطــرة وصفــاء قلبــه وحســن معاملتــه مــع اآلخريــن وبــره بوالديه،
وكان محبوبًــا مــن جريانــه وأصدقائــه .اتســم بالجديــة والهــدوء يف آن واحــد ،وكان ذا شــخصية قياديــة.
مشواره الجهادي

تع ــرف الش ــهيد الف ــارس محم ــد ع ــى خي ــار حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي يف فلس ــطني الت ــي أرىس فكره ــا وقواعده ــا
الش ــهيد الدكت ــور فتح ــي الش ــقاقي ع ــى قاع ــدة الوع ــي واإلمي ــان والث ــورة حي ــث الت ــزم ش ــهيدنا املق ــدام محم ــد م ــع
إخوان ــه يف مس ــجد ط ــارق ب ــن زي ــاد وش ــارك يف كاف ــة الفعالي ــات الت ــي كان ــت تنظمه ــا الحرك ــة ،ومتي ــز باإلخ ــاص يف
العم ــل م ــا أ ّهل ــه لاللتح ــاق بصف ــوف رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري للجه ــاد اإلس ــامي يف الع ــام 2005م ليخ ــوض
سلس ــلة م ــن ال ــدورات التدريبي ــة والعس ــكرية قب ــل أن يصب ــح أح ــد العس ــكريني املش ــهود له ــم بالتف ــاين والعط ــاء
واإلبــداع عــى مســتوى مجاهــدي الرسايــا يف منطقتــه ،وعمــل يف وحــدة املرابطــن عــى الثغــور والوحــدة الصاروخيــة
ووح ــدة القن ــص.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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موعده مع الشهادة

يف  14ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م كان قطــاع غــزة يحــرق بلهيــب النـران الصهيونيــة يف الحــرب األوىل عــى غــزة
( .)2009/2008طائـرات العــدو ودباباتــه وصواريخــه وقذائــف العشــوائية كانــت تنهمــر عــى املدنيــن يف قطــاع غــزة،
وعــى الشــجر والحجــر .مل يســلم الطفــل وال الشــيخ وال حتــى النســاء.
أمــام تلــك الوحشــية امتشــق شــهيدنا املقــاوم محمــد ســاحه البســيط واختــار طريــق الجهــاد واملقاومــة لــي يــرد
كيــد األعــداء ،ويدافــع عــن ثــرى الوطــن متجهــا صــوب منطقــة «التــوام» شــال غــرب مدينــة غــزة التــي كان لهــا
نصيــب مــن الهجمــة الربيــة الصهيونيــة ،وبتوفيــق مــن اللــه متكــن مــن قنــص اثنــن مــن جنــود االحتــال وتحديــدً ا يف
يــوم رحيلــه عــن هــذه الدنيــا شــهيدً ا الــذي وافــق  14ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م حينــا كشــفت قــوات االحتــال
مكانــه وأطلقــت باتجاهــه قذيفــة مدفعيــة مــا أدى إىل ارتقائــه إىل عليــاء املجــد شــهيدً ا بعــد أن أدمــى جنــود بنــي
صهيــون وأثلــج صــدور قــوم مؤمنــن.
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الشهيد املجاهد محمد وجيه محمد الرفاعي
مجاهد رفع لواء الشهادة

ه ــم الش ــهداء الذي ــن س ــطروا أروع الحكاي ــات ب ــن ثناي ــا ه ــذا
الوطـــن املســـلوب ،ونظمـــوا أجمـــل قصائـــد العشـــق لفلســـطني
الشــموخ والكربيــاء مــن دمائهــم الطاهــرة الزكيــة ،فالشــهداء تعانــق
أرواحهــم عنــان الســاء ،ولصنيعهــم تنحنــي األقــام إجـ ً
ـال وإكبــا ًرا،
ف ــا ميك ــن مل ــداد البح ــر أن يف ــي حقه ــم كأمث ــال الش ــهيد املجاه ــد
محم ــد وجي ــه الرفاع ــي.

)(2009 - 1993

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد وجيــه الرفاعــي (أبــو وجيــه) يف  8ينايــر (كانــون الثــاين) 1983م يف منطقــة الشــعف
بحــي التفــاح رشق مدينــة غــزة ،عــاش بــن أرسة مؤمنــة بســيطة تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا كــا تعــرف دينهــا ،وتتكــون
مــن والديــه وتســعة مــن األبنــاء وســت مــن البنــات .تــزوج ورزقــه اللــه ولــدً ا وبنتــن.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد محمــد بالتزامــه الدينــي وتواضــع أخالقــه ،فــازم املســاجد وحلقــات القــرآن الكريــم منــذ
نعومــة أظافــره ،ويقــول والــد الشــهيد أبــو محمــد الرفاعــي« :محمــد بــار بالوالديــن ،هــادئ الحديــث تقــي ملتــزم
بدينــه منــذ صغــره ،واليــد اليمنــى يل التــي أعتمــد عليهــا كث ـرًا ،وهــو أفضــل إخوتــه ح ًقــا».
«محمــد الحنــون الطيــب ذو الصفــات الحميــدة» بهــذه الكلــات بــدأت زوجــة الشــهيد محمــد الحديــث عنــه
وأكملــت« :مل يكــن زو ًجــا فقــط ،بــل أبًــا وأ ًخــا وصدي ًقــا يل ،حتــى يف تربيتــه ومعاملتــه ألطفالــه تجــد الرتبيــة اإلميانيــة
واملعاملــة الحســنة ،فنعــم األب واألخ والــزوج واالبــن أنــت يــا محمــد».

مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ صغــره بعــد أن بــدأ شـ ً
ـبل ملتز ًمــا يف حلقــات الذكــر
الحكيــم مبســجد عــار بــن يــارس ،وعمــل يف اللجــان الجامهرييــة التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقــة الشــعف،
وشــارك يف معظــم الفعاليــات واألنشــطة الحركيــة التــي دعــت إليهــا الحركــة يف كافــة املناســبات مــن مهرجانــات
ومس ـرات وحتــى جنــازات الشــهداء وأع ـراس الشــهادة.
التحــق شــهيدنا الفــارس محمــد بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وتلقــى العديــد
مــن الــدورات التدريبيــة مــا أهلــه لتنفيــذ العديــد مــن عمليــات الرصــد واالســتطالع للرشيــط الحــدودي رشق غــزة.
شــارك الشــهيد املجاهــد محمــد يف العديــد مــن املهــام العســكرية منهــا زرع عبــوات ناســفة يف طريــق اآلليــات
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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الصهيونيــة باملنطقــة الرشقيــة ،كــا عمــل أيضً ــا يف وحــدات املرابطــن عــى الثغــور مــع أولئــك الجنــود الذيــن تســهر
أعيونهــم يك تنــام عيــون أبنــاء شــعبهم باطمئنــان.
عمــل شــهيدنا املجاهــد محمــد يف الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرسايــا القــدس تلــك الوحــدة املباركــة التــي تــرب
العــدو بتوفيــق مــن اللــه وقــام بإطــاق العديــد مــن الصواريــخ وقذائــف الهــاون عــى املغتصبــات واملواقــع الصهيونيــة
الجامثــة عــى األرايض املتاخمــة لقطــاع غــزة.
موعد مع الشهادة

يــوم  14ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد األيــام األخــرة للحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008قــدر لشــهيدنا
املجاهــد محمــد الرفاعــي أن يرحــل نحــو فــردوس الرحمــن التــي وعــد اللــه بهــا الشــهداء ،بعــد إطــاق طائــرة اســتطالع
صهيونيــة صارو ًخــا واحــدً ا عــى الشــهيد الفــارس محمــد وهــو ينقــذ املصابــن مــن تحــت أنقــاض منــزل ألحــد جريانــه
بعــد أن هدمــه االحتــال مبنطقــة الشــعف مــا أدى إىل تحــول جســده إىل أشــاء ،فارتقــى شــهيدً ا .مقبـ ًـا غــر مدبــر،
لتصعــد روحــه إىل عليــاء املجــد والخلــود.
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الشهيد املجاهد ثائر سهيل عىل حسني
يا أسد الرجال ال ترحل فزماننا عز فيه الرجال

ثــرى فلســطني يحتــاج املزيــد مــن الرجــال لــرووه بدمائهــم
الطاهــرة ،وهــا هــم أبنــاء رسايــا القــدس عاهــدوا اللــه وعاهــدوا
أنفســهم أن يدافعــوا عــن فلســطني بــكل مــا ميلكــون مــن قــوة وعــزم
حتــى وإن كلفهــم ذلــك أرواحهــم.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1991

يف مدينــة غــزة منطقــة النــر وىف  6مــارس (آذار) 1991م ولــد الشــهيد املجاهــد ثائــر ســهيل حســن ألرسة ُه ّجــرت
مــن بلدتهــا األصليــة «كرتيــا» .تتكــون أرستــه مــن ثــاث أخــوات وســتة إخــوة إضافــة إىل الوالــد والوالــدة الكرميــن ،نشــأ
وترعــرع بــن أف ـراد تلــك األرسة املســلمة املواظبــة عــى الديــن واملســاجد وق ـراءة القــرآن الكريــم ،ودرس االبتدائيــة
واإلعداديــة يف مدرســة ابــن ســينا يف شــارع املشــتل الــذي يقطــن فيــه شــهيدنا الفــارس.
صفاته وأخالقه

يقول والده« :ولدي ثائر شخصيته مرحة جدً ا ،يحب الضحك واملزاح مع أصدقائه ومع أهل بيته».

وتابــع حديثــه« :أحبــه كل مــن عرفــه ح ًبــا شــديدً ا ويتذكرونــه بالخــر» ،التــزم باملســاجد وعمــل عــى تحضــر وإلقــاء
الــدروس الدينيــة يف عــدة مســاجد أهمهــا مســجد الرضــوان إضافــة إىل عقــد حلقــات علــم يف بعــض املخيــات التــي
شــارك فيهــا.
حــرص الشــهيد املجاهــد ثائــر عــى مســاعدة املحتاجــن ،يــزور أرحامــه دامئًــا وأقربــاءه وأصدقــاءه ويشــاركهم يف
األف ـراح أيضً ــا ،حفــظ عــدة أج ـزاء مــن القــرآن الكريــم وتعــود عــى صيــام النوافــلُ .عهــد جري ًئــا يف قــول الحــق ذا
شــخصية متمكنــة وقويــة ،يشــارك يف جميــع مس ـرات تشــييع شــهداء حركــة الجهــاد اإلســامي يف قطــاع غــزة.
مشواره الجهادي

عشــق شــهيدنا املجاهــد ثائــر فلســطني وقــرر أن ميــي يف حياتــه مداف ًعــا عنهــا ،فاختــار حركــة الجهــاد اإلســامي
ليشــارك أبناءهــا الذيــن ســخروا أنفســهم وأرواحهــم مــن أجلهــا.
شــارك يف الكثــر مــن املسـرات والنــدوات واملؤمتـرات التــي عقدتهــا حركــة الجهــاد اإلســامي كــا حــر الكثــر مــن
االجتامعــات الطالبيــة يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب للحركــة وهــو يف الثانويــة العامــة.
موعد مع الشهادة

قــى شــهيدنا املجاهــد ثائــر نحبــه خــال أحــد أيــام الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008وبالتحديــد يــوم
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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الخميــس املوافــق  15ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م عندمــا اســتهدفت الطائـرات الحربيــة الصهيونيــة منطقــة املخابـرات
بصــاروخ عــى مجموعــة مــن املرابطــن ،فنجــوا وأصيــب شــهيدنا املجاهــد ثائــر خــال طريقــه وابــن عمــه محمــد ماجــد
حســن يف زيــارة لبيــت عمــه ،فاستشــهد االثنــان عــى الفــور وشــيعا مــن مســجد الرضــا والرضــوان إىل مقــرة الشــيخ
رضــوان يف مســرة حاشــدة بالرغــم مــن الوضــع األمنــي الصعــب الــذي شــهده القطــاع وقــت الحــرب.
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الشهيد املجاهد ذياب عبد القادر رجب مقاط
فارس من فرسان رسايا القدس

مــع الشــهداء نلتقــي .أســد مــن أســود الرسايــا امليامــن وفــارس
مــن فرســانها الصادقــن املخلصــن الــذي لطاملــا بحــث عــن الشــهادة.
مل ترهبــه القــوات الصهيونيــة بــكل ترســانتها العســكرية ،ومل ترهبــه
الحمــم الربكانيــة التــي صبهــا املجرمــون عــى غــزة الصامــدة ليهــب
فــارس الجهــاد مداف ًعــا عــن أبنــاء شــعبه حتــى لقــي اللــه شــهيدً ا.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1962

 17ديســمرب (كانــون األول) 1962م أذن اللــه بقــدوم مجاهــد جديــد مــن مجاهــدي شــعبنا اىل هــذه الحيــاة الدنيــا
حيــث تفتحــت عينــا الشــهيد املجاهــد ذيــاب عبــد القــادر مقــاط (أبــو راســم) بعــد نحــو  14عا ًمــا مــن ضيــاع فلســطني
وســقوطها يف أيــدي العصابــات الصهيونيــة.
ع ــاش ش ــهيدنا املجاه ــد ذي ــاب يف منطق ــة الزرق ــاء ش ــال قط ــاع غ ــزة يف أحض ــان أرست ــه املكون ــة م ــن أربع ــة
إخـــوة وتســـع أخـــوات باإلضافـــة لوالديـــه اللذيـــن زرعـــا يف قلوبهـــم حـــب الجهـــاد واملقاومـــة وفلســـطني .تلقـــى
تعليم ــه األس ــايس واإلعـــدادي يف م ــدارس البل ــدة ،ث ــم التح ــق باملدرس ــة الثانوي ــة لي ــدرس الص ــف األول الثان ــوي
قب ــل أن ينقط ــع ع ــن الدارس ــة ويلتح ــق بس ــوق العم ــل ملس ــاعدة وال ــده يف إعال ــة أرست ــه نظــ ًرا لصعوب ــة الوض ــع
االقتص ــادي ال ــذي م ــرت ب ــه األرسة.
جديــر بالذكــر هنــا أن شــهيدنا تــزوج ،وقــد رزقــه اللــه تســعة مــن األبنــاء ،جميعهــم ملتزمــون محافظــون عــى
وصايــا والدهــم املتمثلــة بالثبــات عــى طريــق الجهــاد واملقاومــة وحــب فلســطني والــذود عنهــا.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد ذيــاب بكثــر مــن الصفــات الحميــدة اإلســامية التــي جعلتــه محبو ًبــا مــن أقاربــه وجريانــه
وكافــة أصدقائــه حيــث ُعــرف عنــه تواضعــه الشــديد ورفعــة أخالقــه النبيلــة وســرته العطــرة وصفــاء قلبــه وحســن
معاملتــه ،وحبــه للخــر ومســاعدة الج ـران ،وعطفــه عــى الصغــار واحرتامــه للكبــار.
مشواره الجهادي

شــكلت انتفاضــة األقــى املباركــة مرحلــة مفصليــة يف حيــاة شــهيدنا املجاهــد ذيــاب عندمــا قــرر االلتحــاق بصفــوف
حركــة الجهــاد اإلســامي بعــد ســنوات قليلــة مــن انطــاق رشارة االنتفاضــة حيــث نشــط يف العديــد مــن الجوانــب
والفعاليــات الجهاديــة التــي تنظمهــا الحركــة يف منطقــة ســكناه قبــل أن يتخــذ قــرا ًرا أكــر جــرأة يف العــام 2006م
بااللتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة مــا يعنــي تجــرده مــن التعلــق بهــذه الحيــاة الدنيــا
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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واللحــاق بركــب الشــهداء .وبالفعــل فقــد شــارك شــهيدنا يف العديــد مــن العمليــات الجهاديــة ضــد أهــداف العــدو
الصهيــوين مــن بينهــا عمليــات إطــاق الصواريــخ باتجــاه أراضينــا املحتلــة.
موعد مع الشهادة

يف  27ديســمرب (كانــون األول) 2008م ،بدايــة الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008التي شــنتها القــوات الصهيونية
بكامــل ترســانتها العســكرية عــى شــعب غــزة ،وأودت بحيــاة املئــات جلهــم مــن النســاء واألطفــال ،وأصابــت اآلالف مــن
أبنــاء القطــاع بجــروح أدت يف كثــر منهــا إىل بــر أطـراف املصابــن.

الشــهيد املجاهــد ذيــاب مــن الذيــن اختارهــم اللــه شــهداء مدافعــن عــن ثــرى قطاعنــا الحبيــب حيــث شــارك يف
التصــدي للقــوات الصهيونيــة املتوغلــة رشق بلــدة جباليــا قبــل أن تســتهدفه طائـرات الغــدر والخيانــة بصــاروخ واحــد
أدى اىل استشــهاده عــى الفــور يف  15ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد سامر محمد العبد أبو عرص
فارس الجهاد وعاشق الشهادة

مجاهدونــا ال يهابــون إذا دعاهــم داعــي الجهــاد ،ويتســابقون
يف جــرأة منقطعــة النظــر إىل االشــتباك مــع العــدو طمعــا يف النــر
أو الشــهادة .مــن كانــت غايتــه النــر أو الشــهادة البــد أن يكــون
جري ًئــا ،ولــن يخيفــه الفــرق الهائــل بــن إمكاناتــه وإمكانــات العــدو.
موازيــن القــوى ال تحســب وفــق الجانــب املــادي وحــده .وقــد
أعــى القــادة العســكريون يف الحــروب مــن قيمــة الجانــب املعنــوي،
)(2009 - 1991
ومنهــم مــن رجحــه عــى الجانــب املــادي .واملجاهــد الفلســطيني
املســلم الــذي يؤمــن بــأن النــر مــن عنــد اللــه ســبحانه ميتلــك قــوة معنويــة هائلــة ال نظــر لهــا ،وليــس معنــى ذلــك
التقصــر يف تهيئــة الجانــب املــادي الــذي يجــب أن يأخــذ نصيبــه مــن الجديــة واالهتــام .هكــذا كان الشــهيد املجاهــد
ســامر أبــو عــر يحســن املوازنــة بــن الجانبــن يف جهــاده.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد ســامر محمــد أبــو عــر (أبــو حذيفــة) يف مدينــة غــزة يف  21مــارس (آذار) 1991م وتــرىب يف أرسة كرميــة
تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا ودينهــا .تتكــون أرستــه مــن والديــه وســتة مــن األبنــاء وخمــس مــن البنــات ،وقــدر اللــه أن
يكــون ترتيبــه الثــاين يف األبنــاء .درس املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة حتــى أنهــى الســنة الثانيــة مــن املرحلــة الثانويــة
يف مدرســة شــهداء الشــجاعية يف غــزة.
صفاته وأخالقه

شــهد لشــهيدنا الفــارس أبــو حذيفــة بــن النــاس بأخالقــه الكرميــة وطيبــة قلبــه والتزامــه يف صــاة الجامعــة يف مســجد
الخلفــاء .وعرفــه الجميــع مر ًحــا بســيطًا يف التعامــل ،وكانــت لــه بصــات يف إضفــاء االبتســامة أينــا وجــد ،وعهــد طيــب
األخــاق مــع أهلــه شــديد االح ـرام لهــم ،محبوبًــا بــن إخوانــه ومتمي ـ ًزا بطاعتــه لوالديــه .وأكســبته تلــك الصفــات
الطيبــة احـرام النــاس ومحبتهــم وثقتهــم ،وأنزلتــه بينهــم منزلــة عليـ ًة.

مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد ســامر بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف النصــف األخــر مــن العــام 2007م ليكــون
عض ـ ًوا فعـ ً
ـال يف لجــان الحركــة مبدينــة غــزة .وكث ـرًا مــا بــرز الشــهيد صاحــب الوجــه البشــوش واملشــهور بــأيب حذيفــة
يف احتفــاالت الحركــة .وعمــل عضـ ًوا يف لجنــة النشــاط والتواصــل يف املنطقــة ،وهــي لجنــة تعمــل عــى تقويــة األوارص
االجتامعيــة بــن النــاس ،فتزيــد املجتمــع متاســكا وقــوة وقــدرة عــى إشــاعة املحبــة بــن أف ـراده مثلــا يأمــر اإلســام
ويريــد للمجتمــع املســلم أن يكــون .وعــرف بحبــه الشــديد ملســاعدة املجاهديــن واملقاومــن ،وكان ذا ســن ضحــوك ال
يعــرف الحــزن وال امللــل ،دائــم الفكاهــة مــع اآلخريــن األمــر الــذي حببــه إىل الكثرييــن وجعلهــم يرتاحــون ملحــره.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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موعد مع الشهادة

يف  15ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008كان شــهيدنا املجاهــد ســامر أبــو
عــر يتعجــل الرحيــل للجنــان هــو ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد هــام الخــري؛ فقــد تــم اســتهدافهام بصاروخــن
مــن قبــل طائ ـرات االســتطالع الصهيونيــة الحاقــدة بعــد قيامهــا بإطــاق صــاروخ محــي عــى املغتصبــات املحاذيــة
لغــزة ،فأصيبــا بجــروح طفيفــة وخرجــا مــن األرض الزراعيــة ،وتوجهــا برفقــة عــم الشــهيد املجاهــد هــام لتلقــي
العــاج ،ومــا أن صــارا عــى مقربــة مــن منــزل الشــهيد الفــارس ســامر بشــارع الن ـزاز بحــي الشــجاعية حتــى أطلقــت
طائــرة اســتطالع صهيونيــة صاروخــن آخريــن أديــا الرتقائهــا إىل العليــاء شــهيدين .نســأل اللــه تعــاىل أن يتقبلهــا مــع
الشــهداء واألنبيــاء والصديقــن ،وحســن أولئــك رفيقــا.
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الشهيد املجاهد مدحت عبد عيل برن
ويأىب إكليل الشهادة إال أن يزين هذه العائلة

ســليل مجــد ،ونــور يتــأأل يف لوحــة رشف عائلــة فلــذات أكبادهــا
وتقديســا
دعــا لإلســام
فــداء للوطــن .مجاهــدة تســخو بأبنائهــا
ً
ً
للواجــب نحــو فلســطني .كــا أنهــا ســطرت يف ســجلها بحــروف الع ـ ّز
والفخــر أن يكــون مــن بــن أبنائهااألســر والشــهيد والجريــح.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1986

ولـــد الشـــهيد املجاهـــد مدحـــت عبـــد بـــر (أبـــو محمـــد) يف  19يوليـــو (متـــوز) 1986م ليعطـــر ميـــاده حـــي
الش ــجاعية ومي ــأ منطق ــة املنط ــار .درس املرحل ــة االبتدائي ــة يف مدرس ــة حط ــن وأكم ــل املرحل ــة اإلعدادي ــة يف مدرس ــة
الف ـرات ليك ــون ع ــى أب ــواب الثانوي ــة العام ــة يف مدرس ــة ج ــال عب ــد الن ــارص الت ــي مل يحالف ــه الح ــظ فيه ــا ،فالتح ــق
بســوق العمــل ليســاعد والــده ويخفــف عنــه ضغــط الواقــع االقتصــادي املريــر .عمــل ســائق ســيارة ،وريض بالقليــل
ليصي ــب حي ــاة كرمي ــة.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد مدحــت يف أكتوبــر (ترشيــن الثــاين) لعــام 2008م مــن زوجــة أخيــه الشــهيد املجاهــد محمــد
الــذي نــال وســام رشف الشــهادة يف  20مــارس (آذار) 2008م ويلحــق ركــب شــهادته ثلــة كرميــة مــن عائلتــه وأصدقائــه
حيــث لحــق بــه والــده الشــهيد املجاهــد عبــد عــي بــر وأخــواه الشــهيدان شــادي وأحمــد وعمــه فايــز وابــن خالــه
أرشف والشــهيد محمــد القــرم وفايــز الشــايل.
صفاته وأخالقه

جمعــت عائلــة بــر (الــزق) أجمــل الصفــات فهــي بســيطة ســخية ،تجــود بأبنائهــا للشــهادة بــكل تواضــع فــداء
لإلســام والقضيــة .بــدا الشــهيد الفــارس مدحــت غصنــا غضً ــا مــن هــذه العائلــة ،متواض ًعــا محبو ًبــا بــن جريانــه يــأكل
مــن عمــل يــده .عــاش حياتــه بســيط الحــال غــر مــرف .وكــم قربــه طيــب خلقــه مــن أســاتذته فهكــذا جمــع بــن العلــم
والديــن فقــد أكســباه الوعــي ورقــة القلــب.
تقــول زوجتــه (أم محمــد)« :عندمــا استشــهد زوجــي محمــد وتزوجنــي مدحــت وقــد كان عنــدي نــور ومحمــد ،فقــد
عاملهــا معاملــة األب الحنــون ،رفــض مدحــت أن تنجــب زوجتــه ليقــوم برتبيــة وتعليــم أبنــاء أخيــه .وكــم بــر والدتــه
ففــي آخــر أيامــه صــار يوصينــي بوالدتــه».
مشواره الجهادي

هــي فلســطني إن رضيــت عــى أي مــن أبنائهــا تحتضنــه بــن تربتهــا بعــد أن يعطرهــا برائحــة املســك .رجــال أبــوا
الذلــة والهــوان ،وعرفــوا أن الــروح ال تســاوي يف املي ـزان مقابــل كرامــة األوطــان.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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عشــق شــهيدنا الفــارس مدحــت الجهــاد ومــروع اإلســام القائــم عــى اإلميــان والوعــي والثــورة ،ومــى ناشـطًا يف
كافــة الفعاليــات واملناســبات التــي نظمتهــا الحركــة ،ومل يكفــه ذلــك؛ ليصبــح جنديًــا يف رسايــا القــدس املباركــة يدافــع
عــن ثــرى بــاده ويــرد الضيــم عــن أبنــاء شــعبه.
موعد مع الشهادة

للش ــهيد س ــات رفعت ــه عل ًي ــا ،كأن روح ــه تح ــوم يف كل م ــكان .ومل متنع ــه ح ــرب أو ع ــدوان فه ــا ه ــو ش ــهيدنا
املجاه ــد مدح ــت ويف ظ ــل الح ــرب الغاش ــمة األوىل ع ــى غ ــزة ( )2009/2008ه ــذه الح ــرب ال ــروس ع ــى قط ــاع
غ ــزة يف تل ــك األي ــام املري ــرة تع ــرض من ــزل عمت ــه للقص ــف يف ت ــل اله ــوا .ورغ ــم وطي ــس القص ــف ذه ــب الش ــهيد
املجاه ــد مدح ــت ليطم ــن ع ــى عمت ــه ،يلتقي ــه أخ ــوه أحم ــد فيخ ــره أن والدت ــه تس ــأل عن ــه فق ــال ل ــه« :س ــأطمنئ
ع ــى من ــزل عمت ــي وأع ــود».

ص ــى الظه ــر يف مس ــجد الكن ــز وتوج ــه برفق ــة صدي ــق ص ــوب ت ــل اله ــوا بالق ــرب م ــن اله ــال األحم ــر .هنال ــك
كان ــت القناص ــة منت ــرة لتخط ــف روح ش ــاب بإط ــاق الرص ــاص عليه ــا ،أصي ــب صديق ــه بي ــده وكتب ــت ل ــه النج ــاة
م ــن قبض ــة القناص ــة ،لك ــن ش ــهيدنا أصي ــب برصاص ــة يف فخ ــده فن ــزف د ًم ــا .ومل يس ــتطع الحــراك وكأن ش ــهيدنا
املجاه ــد مدح ــت أب ــر الش ــهادة فرف ــع الس ــبابة وأخ ــذ ينط ــق بالش ــهادتني ،ولك ــن صوت ــه املرتف ــع دف ــع الجن ــود
الصهاينـــة إلطـــاق الرصـــاص عليـــه ليصيبـــه هـــذه املـــرة يف رأســـه ،وتـــرك ينـــزف مـــن بعـــد صـــاة العـــر حتـــى
س ــاعات الفج ــر  15يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 2009م.
رغــم توتــر األوضــاع نقــل الشــهيد املجاهــد مدحــت إىل مستشــفى الهــال األحمــر بتــل الهــوا ،ثــم إىل البيــت لتودعــه
أمــه ويرقــد هان ًئــا يف مقــرة الشــجاعية ،ويــأىب إكليــل الشــهادة إال أن يزيــن هــذه العائلــة فقــد باغــت الطـران الصهيــوين
مســاء  16ينايــر (كانــون الثــاين) والــد الشــهيد مدحــت وأخويــه شــادي وأحمــد وابــن خالــه ليلحقــوا بركــب الشــهادة.
وهكــذا ظــل قلــب والدتــه أم إيهــاب ينفطــر أىس عــى فراقهــم ،ولكــن نعمــة اإلميــان تجلــب الصــر فصــرت واحتســبت.
عائلــة كتبــت تاريخهــا وحارضهــا ومســتقبلها بــدم فلــذات أكبادهــا؛ ألنــه اإلســام وألنهــا فلســطني.
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الشهيد املجاهد هامم محمد حسن الخرضي
صاحب االبتسامة الصادقة

تبنــي القيــم اإلســامية الفــرد عــى قــوة االرتبــاط بالجامعــة حتــى
يــرى مصلحتــه الفرديــة جــز ًءا مــن مصلحتهــا .العالقــة بــن الفــرد
واملجتمــع عالقــة عضويــة مثــل عالقــة أعضــاء الجســد الواحــد التــي
وصفهــا الحديــث الرشيــف ،واملجتمــع الــذي يتمســك بهــذا املفهــوم
لعالقــة الفــرد بــه يكــون مجتم ًعــا قو ًيــا ال ســبيل لهزميتــه .الشــهيد
املجاهــد هــام كان مثــاالً صاد ًقــا لالرتبــاط الوثيــق بــن الفــرد
ومجتمعــه يف ســرهام نحــو غايــات موحــدة ال يضحــى بــأي منهــا يف
ســبيلها ،وإمنــا هــو التــوازن الفاعــل العــادل ملــا فيــه خريهــا.

)(2009 - 1992

الميالد والنشأة

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد ه ــام محم ــد الخ ــري (أب ــو صق ــر) يف مدين ــة غ ــزة يف  22فرباي ــر (ش ــباط) 1992م ،وت ــرىب
يف أرسة كرمي ــة تع ــرف واجبه ــا نح ــو وطنه ــا ودينه ــا ،وتغ ــرس يف أبنائه ــا قي ــم اإلس ــام الس ــامية الت ــي تس ــعد اإلنس ــان
ف ــردا وجامع ــة .تتك ــون األرسة م ــن والدي ــه وأربع ــة م ــن األبن ــاء واثنت ــن م ــن البن ــات ،وق ــدر الل ــه أن يك ــون ترتيب ــه
الثال ــث يف األبن ــاء.
درس ش ــهيدنا الف ــارس ه ــام املراح ــل االبتدائي ــة واإلعدادي ــة يف م ــدارس غ ــزة ،ث ــم درس األول والث ــاين الثان ــوي يف
مدرس ــة ش ــهداء الش ــجاعية بغ ــزة ،وانتق ــل بع ــد ذل ــك ملدرس ــة الصناع ــة التابع ــة لوكال ــة الغ ــوث قناع ــة من ــه بأهمي ــة
التعلي ــم املهن ــي الصناع ــي يف النش ــاط االقتص ــادي ال ــذي يس ــد حاج ــات املجتم ــع يف ف ــروع كث ــرة بع ــد أن اش ــتد
انــراف الن ــاس إىل التعلي ــم النظ ــري حت ــى فاض ــت أع ــداد خريجي ــه أضعاف ــا مضاعف ــة ع ــن الحاج ــة إليه ــا وتع ــذر
اس ــتيعابهم يف س ــوق العم ــل.
أخالقه وصفاته

ُعــرف الشــهيد املجاهــد هــام بجديتــه وتواضعــه بــن النــاس والتزامــه يف مســجد الخلفــاء حيــث عــد مثـاً لاللتـزام
يف الجلســات ويف صــاة الجامعــة وعــى رأســها صــاة الفجــر .كان الشــهيد البــار هــام معرو ًفــا بــوده ألصدقائــه وتقربــه
منهــم وحــب الخــر لهــم وعــرف بطاعتــه لوالديــه وألهلــه ،فأحبــه الجميــع واحرتمــوه.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد هــام بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي القتناعــه مبــا يف نهجهــا مــن صحــة ،فصــار عضـ ًوا
فعــاالً يف لجــان الحركــة مبدينــة غــزة حيــث شــهد لــه كثــرون بالكفــاءة واإلخــاص والحيويــة يف كل مــا يعهــد إليــه مــن
أعــال .وكث ـرًا مــا بــرز الشــهيد صاحــب الوجــه البشــوش ،واملشــهور بــأيب صقــر يف احتفــاالت الحركــة ،وأصبــح عض ـ ًوا
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فعــاال يف لجنــة التواصــل يف املنطقــة التــي تهتــم بتقويــة الروابــط االجتامعيــة بــن مكونــات املجتمــع عــى أســس املحبــة
والتعــاون التــي ثبتهــا اإلســام .وعــرف الشــهيد املجاهــد هــام بكــرة الحركــة وحبــه الشــديد ملســاعدة املجاهديــن
واملقاومــن يف أداء مهامهــم الجهاديــة التــي تتصــدى للعــدو  ،وتحــاول أن تنالــه منــه نيــا يوجعــه ويردعــه عــن التــادي
يف عدوانــه ،وهــو ذو قلــب جــريء ال يخــى يف لومــة الئــم.
موعد مع الشهادة

يف  15ينايــر (كان الثــاين) 2009م خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008كان شــهيدنا املجاهــد هــام
الخــري يتعجــل للجنــان هــو ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد ســامر أبــو عــر حيــث تــم اســتهدافهام مــن قبــل
طائـرات االســتطالع الصهيونيــة الحاقــدة بعــد قيامهــا بإطــاق دفعــة مــن الصواريــخ عــى املغتصبــات املحاذيــة لغــزة
حيــث ارتقيــا إىل العليــاء شــهيدين .نســأل اللــه تعــاىل أن يتقبلــه مــع الشــهداء واألنبيــاء والصديقــن ،وحســن أولئــك
رفيقــا.
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الشهيد املجاهد أحمد عبد عيل برن
صدق الله يف عمله فصدقه الله بأن رزقه الشهادة

عجبــت لهــم تغطيهــم دمــاء ويبتســمون يف فــرح شــديد ،إذا ُقتلــوا
فقــد نالــوا األمــاين وإن َقتلــوا فســحقًا للعبيــد ،لقــد زرع العــداء قص ًفــا
ورجـ ًـا تــرى األضغــان يف لــؤم حقــود ،فــكل قذيفــة قتلــت بري ًئــا مــن
األطفــال يف عمــر الــورود ،ســتنبت بعدهــا أشــواك ثــأر وجيـ ًـا رافضً ــا
ذل القيــود ،مــى األبطــال شــبانًا وشــي ًبا ،كــا ميــي الــودود إىل
الــودود ،إىل الجنــات والجنــات دار بهــا نــزل ومــأوى للشــهيد.

)(2009 - 1991

الميالد والنشأة

يف  25نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1991م أبــر الشــهيد املجاهــد أحمــد عبــد بــر النــور يف حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة
حيــث نشــأ يف أكنــاف عائلــة صابــرة مؤمنــة باللــه مجاهــدة يف ســبيله.
درس الشــهيد املجاهــد أحمــد يف مــدارس الشــجاعية حصــل عــى شــهادته االبتدائيــة واإلعداديــة مــن مدرســة عمــر
بــن عبــد العزيــز ،والثانويــة مــن مدرســة جــال عبــد النــارص.
واملطلــع عــى صفحــات تلــك العائلــة املوقــرة يجــد أنهــا قدمــت أروا ًحــا هــي أطيــاف اإلميــان ،وكنائــز الجنــان،
أطيــاف عانقــت روحهــم الســاء ،قالئــد عــز وشــموخ ازدانــت بهــا الصــدور وهــم (العبــد بــر ،محمــد العبــد بــر،
مدحــت العبــد بــر ،شــادي العبــد بــر).

صفاته وأخالقه

حــرص شــهيدنا املجاهــد أحمــد عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد وخاصــة صــاة الفجــر ،وقـراءة القــرآن ،وحافــظ
عــى االعتــكاف يف مســجد طــارق بــن زيــاد.

بابتســامة فخــر خبــأت خلفهــا وجــع الفـراق عــى فقــد ابنهــا قالت والدتــه« :امتــاز أحمــد ببشاشــة الوجه وبابتســامة
عريضــة لطيفــة مل تفــارق وجهــه» .وأضافــت« :ظــل يــردد دامئًــا :اللهــم ارحمنــا فــوق األرض وتحــت األرض ويــوم
العــرض عليــك».
أمــا أختــه التــي ملعــت عيناهــا شــو ًقا ألبيهــا وإخوتهــا فقالــت« :اتصــف أحمــد بالكــرم والجــود وحــب البــذل
والتضحيــة يف ســبيل اللــه ،وعــرف بــا ًرا بوالديــه شــديد الحــرص عــى طاعتهــا ،يســعى دامئًــا إلرضائهــا ،متتــع _رحمــه
اللــه_ بــروح املــرح والدعابــة وعالقتــه متينــة جــدً ا بأف ـراد أرستــه وأصدقائــه وجريانــه».
مشواره الجهادي

شــب شــهيدنا الفــارس أحمــد عــى حــب اللــه والوطــن ،وزُرع بداخلــه عشــق الجهــاد منــذ نعومــه أظافــره ،وتــوىل
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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الفــارس أحمــد إمــارة الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقتــه ،كــا شــارك يف املسـرات
والفعاليــات الحركيــة إضافــة إىل تشــيع جثامــن الشــهداء.
اعت ــاد ش ــهيدنا ع ــى الرب ــاط يف س ــبيل الل ــه لحراس ــة ثغ ــور ح ــي الش ــجاعية م ــن تس ــلل الق ــوات الصهيوني ــة،
ورغ ــم حداث ــة س ــنه واألح ــام الت ــي ت ـراود م ــن ه ــم بعم ــره إال أن ــه ظ ــل يفك ــر بفلس ــطني ووجعه ــا وس ــبيل خالصه ــا
م ــن االحت ــال.
موعد مع الشهادة

يف  16ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،تاريــخ تعــرض فيــه أبنــاء شــعبنا لقهــر العــدو الصهيــوين الــذي ارتكــب بحقهــم
جرائــم حــرب ال تُنــى وال تُغتفــر وطائ ـرات االحتــال تبحــث كعادتهــا عــن أهــداف جديــدة لتطفــئ ن ـران حقدهــا
قرابــة العرشيــن يو ًما_الحــرب األوىل عــى غــزة ( _)2009/2008مــن املــوت والدمــاء قتــل هنــا وترويــع هنــاك .يف ذاك
اليــوم وقــع اختيــار الطائـرات الصهيونيــة عــى مــن حمــل اللــواء وســار خلــف رايــة ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه.

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد أحمــد إىل عليــاء املجــد والخلــود وبرفقتــه والــده العبــد بــر وشــقيقه شــادي بــر أثنــاء
خروجهــم مــن بيــت ع ـزاء أخيهــم مدحــت الــذي اســتهدفته طائ ـرات الشــؤم.
وبذلــك ترتقــي كوكبــة جديــدة مــن كواكــب الشــهداء لتســتلم منهــم اللــواء كوكبــة أخــرى آمنــت بنهجهــا ،وســارت
عــى دربهــا لــي تكمــل الــدرب نحــو فجــر األمــة الجديــد الســاطع القــادم مــن عيونهــم ،مــن صــوت دوي تفجرياتهــم
وأزيــز رصاصهــم املبــارك.

346

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد القائد رأفت خليل حمدان أبو العال
رجل عزيز ومجاهد معطاء

يــا مــن ســطرت بدمــك الــزيك أرشف ملحمــة وحملــت روحــك عــى
كفــك وكنــت القــدوة مســاف ًرا إىل العــا تحــف روحــك مالئكــة الرحمة!
أنــت وإخوانــك الشــهداء أمـراء أهــل الجنــة .أرواحكــم نجــوم ال تعرف
الجمــود وال الوهــن .مــن نورهــا الوضــاء نســتمد العــزم والتصميــم
والقــوة ،فهني ًئــا لــك يــا شــهيدنا مــا أنــت فيــه مــن نعيــم! حكايــة
جديــدة هــي حكايــة شــهيدنا املجاهــد رأفــت أبــو العــا أحــد قــادة
رسايــا القــدس باملنطقــة الرشقيــة ملدينــة خانيونــس جنــوب القطــاع.

)(2009 - 1962

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد رأفــت خليــل أبــو العــا (أبــو محمــد) بتاريــخ  31أغســطس (آب) 1962م يف مدينــة ديــر
البلــح وســط قطــاع غــزة ألرسة فلســطينية مؤمنــة مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل مدينــة «يافــا» املحتلــة التــي اغتصبهــا
الصهاينــة يف العــام 1948م بعــد تهجــر أهلهــا عنهــا .ويف العــام 1996م انتقــل شــهيدنا املجاهــد للعيــش بصحبــة زوجتيــه
وأبنائــه الثامنيــة يف بلــدة بنــي ســهيال رشق خانيونــس.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد بصفــاء الذهــن وبقدرتــه العجيبــة عــى إتقــان املهــارات العلميــة والتقنيــة برسعــة
فائقــة ،ودرس مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن يف مخيــم ديــر البلــح،
ثــم أنهــى دراســته للمرحلــة الثانويــة بتفــوق ،غــر أن سياســة التجهيــل التــي كانــت متارســها قــوات االحتــال بحــق
الشــعب الفلســطيني حالــت دون متكنــه مــن تحقيــق حلمــه مبواصلــة مشــواره التعليمــي الــذي ظــل يالزمــه حتــى
التحــق مطلــع عــام 2007م مبعهــد أهــل الســنة للتعليــم الرشعــي يف محافظــة خانيونــس.

كــا عمــل شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد يف مجــال الســباكة لســنوات طويلــة وباتــت مهنتــه التــي يعتــاش منهــا عــى
مــدار ســنوات طويلــة غــر أن االحتــال الصهيــوين حرمــه مــن مواصلــة عملــه داخــل األرايض املحتلــة يف عــام 2000م
النتامئــه إىل حركــة الجهــاد اإلســامي .و ُعــرف الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد بســمو خلقــه وطيــب عرشتــه للجميــع.
مشواره الجهادي

شــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد بفاعليــة يف انتفاضــة العــام 1987م األمــر الــذي جعلــه عرضــة لالعتقــال عــى
أيــدي قــوات االحتــال عــدة م ـرات ،ويف مطلــع العــام 2000م التحــق أبــو محمــد بصفــوف مجاهــدي حركــة الجهــاد
اإلســامي ،وعمــل يف العديــد مــن هيئاتهــا وشــارك يف مختلــف أنشــطتها قبــل أن يقــرر االلتحــاق بأقــر الطــرق املوصلــة
إىل الجنــة أال وهــي طريــق الجهــاد واملقاومــة حيــث انضــم إىل صفــوف إخوانــه يف رسايــا القــدس ليؤكــد بدمــه صــدق
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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انتامئــه لإلســام ولفكرهــا الجهــادي الخالــص ،فعمــل يف وحــدة التصنيــع العســكري وشــارك بفاعليــة يف تطويــر منظومــة
صواريــخ «قــدس» التــي تص ّنعهــا األيــادي املتوضئــة ملجاهــدي رسايــا القــدس.
مل يتوقــف جهــاد شــهيدنا الفــارس أبــو محمــد عنــد مجــال التصنيــع ،بــل كان يشــارك إخوانــه وأبنــاءه املجاهديــن يف
التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة يف منطقــة خزاعــة والفراحــن وغريهــا مــن مواقــع التصــدي والصمــود أمـاً يف الفــوز
بالشــهادة ومــن ثــم الجنــة.
موعد مع الشهادة

يف  16ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م ،ويف خضــم الحــرب األوىل ( )2009/2008املجنونــة التــي شــنها الكيــان الصهيــوين
عــى قطــاع غــزة كان شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد يتنقــل عــى دراجتــه الناريــة للتواصــل مــع إخوانــه املجاهديــن يف
املنطقــة الرشقيــة مــن مدينــة خانيونــس ليقــوي عزامئهــم ويبــث فيهــم روح الصمــود واملقاومــة ،وبينــا هــو كذلــك إذ
بطائـرات االحتــال الصهيونيــة تســتهدفه بصــاروخ أدى إىل استشــهاده عــى الفــور.

وفــور انتشــار نبــأ استشــهاد الشــهيد املجاهــد أبــو محمــد عمــت مشــاعر الغضــب يف أوســاط ســكان املنطقــة
بأرسهــا ،وذلــك لفقدانهــم رجـ ًـا عزي ـ ًزا مجاهــدً ا معطــا ًء .فيــا اختلطــت مشــاعر الحــزن بالفــرح يف أوســاط أبنائــه
وذويــه ،حزنًــا عــى الف ـراق ،وفرحــا لفــوزه بالشــهادة .وقــد تحــدث العديــد مــن أبنائــه عــن الصفــات النبيلــة التــي
غرســها يف أنفســهم الســيام التفــاين يف خدمــة اإلســام وفلســطني ،وحفــظ القــرآن وتعلمــه والعمــل بــه والســر عــى خطــا
الشــهداء واملجاهديــن.
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الشهيد املجاهد شادي عبد عيل برن
قارع العدو حتى نال الشهادة

ربــاه القــرآن فســار عــى هــدي تربيتــه الســامية خلقًــا كرميًــا
ودفا ًعــا عــن الحــق إذا اعتــدي عليــه .ومــا مــن اعتــداء ميكــن أن يوازي
يف همجيتــه جرميــة االعتــداء عــى الحــق الفلســطيني أرضً ــا وإنســانا
وحضــارة .شــادي قاتــل الهمجيــة الصهيونيــة حتــى فــاز بالشــهادة
التــي تــاق إليهــا.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1984

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد ش ــادي عب ــد ب ــر يف ح ــي الش ــجاعية مبدين ــة غ ــزة يف  15أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 1984م.
ونشـــأ يف أرسة بســـيطة مؤمنـــة باللـــه مجاهـــدة يف ســـبيله وعائلـــة تعـــرف التضحيـــة وتعلمهـــا ألبنائهـــا ،فقدمـــت
العدي ــد منه ــم ش ــهداء.

درس الشــهيد املجاهــد شــادي يف مــدارس الشــجاعية فحصــل عــى االبتدائيــة واإلعداديــة مــن مدرســة عمــر بــن
عبــد العزيــز ،والثانويــة مــن مدرســة جــال عبــد النــارص ،ثــم التحــق بكليــة غــزة للتدريــب ليتعلــم منهــا «ســمكرة
الســيارات».
صفاته وأخالقه

حــرص شــهيدنا الفــارس شــادي عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد وخاصــة صــاة الفجــر ،وقـراءة القــرآن ،واعتــاد أن
يصــوم االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع ،ويحــرص عــى صــوم النوافــل ،بــل كان أحيانًــا يصــوم يو ًمــا بعــد يــوم كصيــام
ســيدنا داود عليــه الســام خاصــة طــوال أيــام الحــرب.
اتصــف شــهيدنا املجاهــد شــادي بالكــرم والجــود وحــب البــذل والتضحيــة يف ســبيل اللــه والــر بوالديــه حيــث عــرف
شــديد الحــرص عــى طاعتهــا ،وكان يــويص إخوتــه بذلــك.
زهــد شــهيدنا الفــارس شــادي يف هــذه الدنيــا الفانيــة وطمــع يف جنــة عرضهــا الســموات واألرض ومتتــع بــروح املــرح
والدعابــة ،وكانــت االبتســامة ال تفــارق وجهــه.
مشواره الجهادي

شــب شــهيدنا املجاهــد شــادي عــى حــب اللــه والوطــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة؛ فمنــذ نعومــة أظافــره حــرص
عــى املشــاركة يف تشــييع جنــازات الشــهداء واالحتفــاظ بصورهــم ،ال ينــام إال محتض ًنــا قرآنــه وســاحه؛ ألنــه يحلــم
بالشــهادة أثنــاء نومــه ويقظتــه.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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منــذ صغــره أخــذ يتوجــه شــهيدنا املجاهــد شــادي إىل معــر «كارين» رشق الشــجاعية ليلقــي الحجــارة عــى الجنــود
الصهاينــة برفقــة الشــباب الغــزي الغاضــب مــن وجــود االحتــال.
تعلــق الشــهيد املجاهــد شــادي بالشــهداء األبـرار خالــد الــزق وإســاعيل الســواركة وغريهــم مــن الشــهداء امليامــن
حيــث تعاهــدوا عــى الشــهادة يف ســبيل اللــه ،فصــدق كل منهــا اللــه فصدقهــم اللــه.
التحــق شــهيدنا الفــارس شــادي بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف الســنة
الثانيــة مــن انتفاضــة األقــى املباركــة وأعــد نفســه استشــهاديًا حيــث تلقــى التدريبــات والتجهي ـزات الالزمــة لعمليــة
استشــهادية عــي يــد الشــهيد املجاهــد خالــد الــزق إال أنــه مل يقــدّ ر لــه القيــام بعمليــة استشــهادية ،فلــم يكــن أجلــه
قــد حــان بعــد .شــارك شــهيدنا يف التصــدي عــدة مـرات للقــوات الصهيونيــة أثنــاء اجتياحهــا ملدننــا وقرانــا الفلســطينية
باإلضافــة إىل مشــاركته يف زرع العبــوات الناســفة عــى الخــط الرشقــي ملدينــة غــزة.
حتــى األيــام األخــرة قبــل استشــهاده مل يتوقــف شــهيدنا الفــارس شــادي عــن مســاعدة إخوانــه املجاهديــن يف تجهيــز
العبــوات الناســفة ملقارعــة األعداء.
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد شــادي بــر يف  16ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م .إثــر قصــف صهيــوين يف الحــرب األوىل عــى
غــزة ( )2009/2008اســتهدف بيــت عـزاء شــقيقه الشــهيد املجاهــد مدحــت الــذي كان قــد استشــهد يف قصــف ســابق
عــى تــل الهــوى غــرب غــزة يف  15ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م.

350

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد يارس منصور القرم
رجل املصحف والبندقية

رصاصــا مصبو ًبــا عــى غــزة ،فقلبهــا مجاهدونــا
أرادهــا العــدو ً
وصمــود شــعبنا اندحــا ًرا مصبو ًبــا عليــه ،يف ذلــك العــدوان ســجل
مجاهدونــا قصــص بطولــة ســتظل ذخــرة فخــر وقــدوة ألجيالنــا اآلتية،
وســجل شــعبنا ملحمــة صــر وشــجاعة غــرت صــورة الــراع مــع
العــدو وجوهــره ،وانضافــت إىل عالمــات اندحــاره وضعفــه اآلخــذة يف
االتضــاح واالزديــاد.

)(2009 - 1987

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد يــارس القــرم (أبــو حمــزة) بحــي الشــجاعية مبدينــة غــزة بتاريــخ  5ســبتمرب (أيلــول)
1987م ألرسة فلســطينية بســيطة وملتزمــة بتعاليــم اإلســام الحنيــف تتكــون مــن والديــه وثالثــة إخــوة وخمــس أخوات،
وشــاء القــدر أن يكــون شــهيدنا محمــد البكــر ألرستــه.
درس شــهيدنا الفــارس محمــد مرحلتــه االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة معــن بسيســو ،وتفــوق يف دراســته ،ثــم
أنهــى املرحلــة الثانويــة مــن مدرســة جــال عبــد النــارص الثانويــة بنجــاح ،وعــى الرغــم مــن تفــوق شــهيدنا يف املرحلــة
الثانويــة وإميانــه بأهميــة العلــم والتعلــم إال أن ظــروف عائلتــه املاديــة الصعبــة دفعتــه للتوجــه إىل ســوق العمــل
ليســاعد والــده عــى تحمــل أعبــاء األرسة وتأجيــل فكــرة الدراســة الجامعيــة.
صفاته وأخالقه

متتــع شــهيدنا املجاهــد محمــد بشــخصية ملتزمــة طيبــة مهذبــة ،واتصــف بأخــاق رفيعــة ،أحبــه كل مــن عرفــه
وعــارشه مــن أهلــه وأصحابــه وجريانــه ورفاقــه يف ذات الــدرب ،كــا عــرف بــره بوالديــه وطاعتــه لهــا وزيــارة رحمــه
وتواصلــه معهــم يف كافــة املناســبات.
كام متيز بالتزامه يف املساجد منذ نعومة أظافره ،وحضوره ملجالس العلم والذكر وحلقات حفظ كتاب الله.
ويقــول الحــاج يــارس (أبــو محمــد) والــد الشــهيد« :متيــز ابنــي بصفــات عاليــة منهــا األمانــة واالحــرام والصــر
والشــجاعة والشــعور باملســئولية» موض ًحــا أنــه باستشــهاد فلذتــه فقــد أحــد أهــم أعمــدة بيتــه وأركانــه التــي يعتمــد
عليهــا يف قضــاء الكثــر مــن أمــوره الحياتيــة.
وأســهب أبــو محمــد يف وصــف أخــاق الشــهيد املجاهــد محمــد التــي تنــم عــن مــدى إميانــه باللــه وعملــه بكتابــه
وســنة نبيــه املصطفــى عليــه الصــاة والســام قائــا« :لقــد كان الشــهيد رحمــه اللــه مطي ًعــا وملب ًيــا مــا يطلــب منــه،
مح ًبــا إلخوانــه وأهــل بيتــه وجريانــه».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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وأشــاد جريانــه وأبنــاء منطقتــه بحســن أخالقــه وحســن معارشتــه ومعاملتــه ،وأبــدوا حزنهــم الشــديد عــى فراقــه،
ويقــول وائــل أحــد رفاقــه« :لقــد عرفتــه لســنوات طويلــة مل تفــارق االبتســامة الهادئــة شــفتيه ،وشــكل رحمــه اللــه
منوذ ًجــا فريــدً ا للمجاهــد املخلــص امللتــزم املقبــل الشــجاع يف مواجهــة األعــداء ،فقــد عــرف بشــده حبــه ودفاعــه عــن
اإلســام والبغــض والكراهيــة ألعدائــه الصهاينــة وأذيالهــم».
مشواره الجهادي

لحيــاة شــهيدنا الفــارس محمــد يف كنــف أرسة فلســطينية عاشــت الهــم الفلســطيني بــن أضلعهــا وثــواين عمرهــا
األثــر الكبــر عــى ســلوكه ،فعــاش معانــاة ومأســاة الشــعب الفلســطيني املضطهــد ،وتجــرع كأس الظلــم وذاق لوعــة
الحرمــان مــن الصديــق والرفيــق الذيــن ســقطوا بنـران العــدو الصهيــوين الحاقــد ،فكانــت دمــاء أصدقــاء طفولتــه لعنــة
تطــارد العــدو الصهيــوين وتحثــه عــى الخــوض يف طريــق الجهــاد واملقاومــة للثــار ممــن قتــل طفولتهــم وحرمهــم مــن
نعمــة الحيــاة.
انضــم شــهيدنا املجاهــد محمــد يف مقتبــل عمــره للرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي،
فــكان مــن الشــباب الفعــال الحــارض دو ًمــا املحبــوب مــن الجميــع ،ومتتــع بشــخصية قياديــة يف إدارة كافــة األمــور التــي
تتطلبهــا األنشــطة الطالبيــة املتعــددة واملنوعــة يف أهدافهــا وبرامجهــا ،وارتقــى شــهيدنا يف األدوار ليصبــح أمــر الرابطــة
اإلســامية يف منطقــة حــي الشــجاعية ،فعمــل عــى تنظيــم العديــد مــن األنشــطة الثقافيــة والرياضيــة وغريهــا .ثــم
التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ،والتــزم يف مســجد طــارق بــن زيــاد الــذي رشف فيــا بعــد بإمارتــه وإدارتــه
وتنظيــم الحلقــات الدينيــة والفكريــة يف كنفــه .ويف مطلــع عــام 2005م تحقــق لشــهيدنا الفــارس محمــد مــا متنــى عندمــا
التحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فتلقــى خــال فــرة قياســية العديــد مــن
الــدورات العســكرية املتطــورة التــي اجتازهــا بتفــوق ،فتــم اختيــاره ليكــون ضمــن وحــدة االستشــهاديني يف مجموعــات
الشــهيد املجاهــد خالــد الــزق .كــا شــارك شــهيدنا املقــدام محمــد يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة عــى
حــي الشــجاعية.
موعد مع الشهادة

يف يــوم الجمعــة املوافــق  16ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008كان
شــهيدنا الفــارس محمــد وعــدد مــن أبنــاء الجهــاد اإلســامي عــى موعــد مــع الشــهادة عندمــا أرصوا عــى املشــاركة يف
تأديــة واجــب الع ـزاء يف الشــهيد املجاهــد مدحــت بــر الــذي استشــهد يف نفــس العــدوان عــى غــزة ،حيــث أطلقــت
طائـرات الغــدر الصهيونيــة ســبعة صواريــخ باتجــاه بيــت عـزاء الشــهيد املجاهــد مدحــت مــا أدى إىل استشــهاد شــهيدنا
املجاهــد محمــد وكل مــن الشــهداء شــادي وأحمــد ووالدهــم (أبــو إيهــاب) بــر وأربعــة آخريــن يف مجــزرة جديــدة
تضــاف إىل الســجل الدمــوي لبنــي صهيــون ،ولريتقــي شــهداؤنا إىل العليــاء مــع الشــهداء والصديقــن.
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الشهيد املجاهد محمد موىس حسن العر
شهيد من أرسة شهداء

أيهـــا الشـــهداء العظـــام! ســـام عليكـــم يف الخالديـــن .ســـام
عليك ــم وروحك ــم تحل ــق يف حواص ــل ط ــر ب ــإذن الل ــه .س ــام ع ــى
الذي ــن ترك ــوا الدني ــا ومتاعه ــا ألهله ــا .س ــام ع ــى الذي ــن قدم ــوا
أنفس ــهم رخيص ــة يف س ــبيل الل ــه ف ــدا ًء لإلس ــام العظي ــم وفلس ــطني.
ســـرتكم عـــز لنـــا وقـــدوة ســـتتعلم منهـــا أجيـــال الغـــد لتكمـــل
مس ــرة جهادك ــم نح ــو ه ــدف تحري ــر األرض واألق ــى م ــن مخال ــب
العـــدو الصهيـــوين وأنيابـــه الداميـــة.

)(2009 - 1962

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد مــوىس العــر (أبــو ناهــض) يف بلــدة جباليــا الصمــود شــال قطــاع غــزة يف  24ســبتمرب
(أيلــول) 1962م ألرسة مؤمنــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،وتــريب أبناءهــا عــى أخــاق اإلســام
القوميــة الهاديــة لســعادة الداريــن.
درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس بلــدة جباليــا البلــد ،وانقطــع عــن الدراســة
خمســا ومــن
ليســاعد والــده يف إعالــة أرستــه الكبــرة .وقــد تــزوج شــهيدنا املجاهــد محمــد ورزقــه اللــه مــن اإلنــاث ً
الذكــور ثالثــة أكربهــم االبــن البكــر ناهــض.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بالكثــر مــن صفــات الشــباب املســلم املؤمــن املجاهــد امللتــزم يف صلواتــه يف مســجد
الشــهداء بالقــرب مــن مــكان ســكناه .وكان رحمــة اللــه رجــل خــر كاملثــال لإلنســان الصالــح ،وكان شــجا ًعا جــدً ا والــكل
يشــهد لــه بذلــك .هــادئ يف طبعــة ،صلــب يف املواقــف ال يعــرف الحقــد وال الكراهيــة ،يحــب الجميــع ويحســن لجميــع
النــاس ،رحــب الصــدر ،طيــب القــول ،حســن اللفــظ ،يقــدم املصلحــة العامــة عــى مصلحتــه الخاصــة ،ومثــال الحنــان
والحــب والعطــاء.
مشواره الجهادي

منــذ نعومــة أظافــره التحــق فارســنا بحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2005م حيــث شــارك يف األنشــطة السياســية
لحركــة الجهــاد اإلســامي وكان فعــاالً يف خدمــة حركتــه.

انضــم شــهيدنا املجاهــد أبــو ناهــض إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وشــارك
يف صــد الكثــر مــن االجتياحــات املتكــررة لبلــدة جباليــا شــال القطــاع .وكان يشــارك مجاهــدي الرسايــا يف الربــاط عــى
الثغــور لحاميــة أبنــاء شــعبه مــن غــدر بنــي صهيــون.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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يعتــر الشــهيد املجاهــد محمــد مــن عنــارص جهــاز الرصــد التابــع لرسايــا القــدس وذلــك بســبب ســكنه القريــب
مــن الحــدود الشــالية الرشقيــة ملدينــة غــزة ،وقــد قــدم معلومــات هامــة عــن تحــركات اآلليــات العســكرية وقــوات
االحتــال لرسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

يف  18ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م كان شــهيدنا املجاهــد أبــو ناهــض عــى موعــد مــع الشــهادة ،موعــد الرحيــل إىل
الجنــان مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء حيــث تقدمــت قــوات االحتــال باآلليــات العســكرية تحــت غطــاء كثيــف
مــن الط ـران املروحــي والحــريب أيضً ــا ،وشــنت الطائ ـرات وقتهــا سلســل ًة مــن الغــارات العنيفــة عــى منطقــة ســكن
الشــهيد إحداهــا اســتهدفت منــزل الشــهيد بصــاروخ واحــد عــى األقــل مــا أدى إىل استشــهاد أربعــة مــن عائلتــه ،ومــن
بينهــم شــهيدنا املجاهــد أبــو ناهــض ،فارتقــى إىل العليــاء شــهيدً ا بــإذن اللــه.
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الشهيد املجاهد عبد الله محمد حمدان أبو روك
مل يهب من الحرب فقلبه عامر باإلميان

قــاىس ســكان املناطــق القريبــة مــن الحــدود مــن عدوانيــة جنــود
االحتــال ســواء مــن داخــل مواقعهــم أو باالجتياحــات التــي يقومــون
بهــا يف فـرات متقاربــة ،وتــؤدي لقتــل أو جــرح أولئــك الســكان.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1992

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه محمــد أبــو روك يف  1ديســمرب (كانــون األول) 1992م بــن أحضــان أهلــه يف بلــدة
خزاعــة القريبــة مــن الســياج الحــدودي رشق مدينــة خانيونــس حيــث تــرىب يف أرسة متدينــة ملتزمــة باألخــاق وواجبهــا
الدينــي والوطنــي تعــود جذورهــا إىل مدينــة «يافــا» املحتلــة املعروفــة بإطاللتهــا عــى البحــر وبجاملهــا الخــاب.
نشــأ الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه يف أرسة تــريب أبناءهــا عــى حــب اللــه ،تتكــون مــن والديــه وأخ واحــد وثــاث مــن
األخــوات ،وقــدر اللــه أن يكــون االبــن الثالــث لعائلتــه.
درس شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه يف مــدارس الغــوث رشق خانيونــس حيــث تلقــى الدراســة االبتدائيــة يف مدرســة
خزاعــة االبتدائيــة املشــركة لالجئــن ،وأنهــى دراســته اإلعداديــة يف املدرســة اإلعداديــة لالجئــن يف بلــدة بنــي ســهيال،
وانتقــل إىل املرحلــة الثانويــة يف مدرســة شــهداء خزاعــة الثانويــة للبنــن القريبــة مــن الســياج الحــدودي ،ولكنــه مل يكمــل
دراســته الثانويــة بســبب استشــهاده.
صفاته وأخالقه

وصــف شــهيدنا البــار عبــد اللــه بأنــه شــاب نبيــل فقيــه ملتــزم دين ًيــا وصاحــب خلــق رفيــع ،وعالقتــه طيبــة مــع
األصدقــاء والج ـران واألهــل ،ملتــزم بالصــاة يف املســاجد ،يحــرص عــى تلقــي الــدروس الدينيــة باإلضافــة إىل االلت ـزام
بحفــظ القــرآن يف املصــى القريــب مــن منزلــه.

ُعــرف الشــهيد الفــارس عبــد اللــه بالشــاب الخلــوق املحــب للجميــع كــا أحــب اللعــب مــع األطفــال ومــن هــم
أصغــر منــه س ـ ًنا ال ميــل وال يتعــب ،وامتــاز بالعطــف والحنــان عــى إخوانــه وأخواتــه يؤثــر عــى نفســه ولــو كان بــه
خصاصــة ،وعهــد بــا ًرا ومطي ًعــا لوالديــه.
متيــز شــهيدنا املقــدام عبــد اللــه بحبــه للعمــل الجهــادي الخالــص للــه والوطــن ،يبــذل الغــايل والنفيــس يف ســبيل
تحقيــق أهدافــه التــي وهــي الدفــاع عــن الديــن وفلســطني.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

عشــق الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه فلســطني منــذ صغــره ملــا رآه مــن بطــش وعــدوان مــن االحتــال الصهيــوين ضــد
أبنــاء شــعبه ،لذلــك غــرس يف نفســه حــب الجهــاد واملقاومــة وبــدأ يفكــر بأخــذ الثــار.
التحــق شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة دراســته الثانويــة حيــث انضــم إىل
الرابطــة اإلســامية يف بــادئ األمــر ليكــون مــن أنشــط الطــاب يف الحركــة ،يشــارك يف جميــع الفعاليــات واملهرجانــات
التــي تنظمهــا حركــة الجهــاد اإلســامي باإلضافــة إىل مســاعدة إخوانــه املجاهديــن مــن أبنــاء رسايــا القــدس الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي بحكــم أن منزلــه قريــب مــن الســياج الفاصــل مــا ميكنــه مــن رصــد ومراقبــة
الجيبــات والدبابــات الصهيونيــة مــن منزلــه.
موعد مع الشهادة

يف  12ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م تجهــز الشــهيد الفــارس عبــد اللــه مليــاد جديــد حيــث تعــرض قطــاع غــزة
لعــدوان همجــي مــن الــر والبحــر والجــو قرابــة العرشيــن يو ًمــا وقطــاع غــزة أشــبه بكتلــة مــن نــار.
خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008تعرضــت بلــدة خزاعــة رشق مدينــة خانيونــس لقذائــف الفســفور
املحرمــة دول ًيــا حيــث اســتخدمها الجيــش الصهيــوين ألول مــرة وأطلقهــا عــى املدنيــن العــزل.
أراد شــهيدنا املقــدام عبــد اللــه أن يخــرج مــن منــزل العائلــة هــو وباقــي العائــات القريبــة مــن الســياج الحــدودي
الفاصــل ،لكنهــم توقفــوا عــن ذلــك حتــى تهــدأ القذائــف والصواريــخ التــي نزلــت مــن الســاء كــا املطــر.
أثنــاء االنتظــار بقــى الشــهيد الفــارس عبــد اللــه يف ســاحة املنــزل يلعــب مــع بعــض الصبيــان غــر آبهــن بطائـرات
العــدو وال نــداءات أمــه بــأن يتوقــف عــن ذلــك ،فيجيبهــا مــرد ًدا« :كل مــا يصيــب اإلنســان بأمــر اللــه تعــاىل ،فلنــوكل
أمرنــا للرحمــن نحــن املؤمنــن باللــه ،وثقتنــا بــه عاليــة».
عندمــا اشــتد القصــف عــزم ســكان البلــدة عــى الخــروج ومــا هــي إال أمتــار قليلــة فــإذ بالطائـرات الصهيونيــة تطلــق
صواريخهــا صــوب املواطنــن ،فوقــع الكثــر منهــم جرحــى بينهــم الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه أبــو روك الــذي أصيــب يف
عنقــه ،وانتقــل إىل املستشــفى األورويب بعــد وقــت طويــل مــن إصابتــه ولشــدة إصابتــه ثــم نقلــه للعــاج يف جمهوريــة
مــر العربيــة ومكــث هنــاك حتــى استشــهد يف  23ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م.
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الشهيد املجاهد خليل أكرم عوض الجعيدي
ال تحزين يا أمي فأنا يف الجنة شهيد

يــا رصاصــة! قــي لنــا عــن رحلتــك يــوم نزلــت يف قلــب الشــهيد!
ويــا بســمة هــا خربتنــا مــا رسك ترتســمني عــى محيــاه؟ هــل للحــور
ينظــر بشــوق؟ أم ملقعــد يف الجنــان وجهــه يتهلــل؟ ويــا غــزة الحبيبــة
خربينــا يــوم زف إليــك خليــل الشــهيد! إنــا بانتظــار موعــد فجــر
فلســطني لنشــكو للحبيــب قســوة الف ـراق .هنــاك ســتنحدر جــداول
مــن دمــوع املحبــن.

)(2009 - 1986

الميالد والنشأة

شــهدت أزقــة مخيــم جباليــا لالجئــن يف  21ينايــر (كانــون الثــاين) 1986م ميــاد الشــهيد املجاهــد خليــل أكــرم
الجعيــدي .تــرىب شــهيدنا بــن جنبــات أرسة فلســطينية مجاهــدة ،تلتــزم بتعاليــم القــرآن الكريــم والســنة املطهــرة ،تعلــم
منهــا حــب اللــه ورســوله والوطــن.
امتلــك شــهيدنا املجاهــد خليــل منــذ طفولتــه خيـ ً
ـال واسـ ًعا جــدً ا ،ففكــر كثـرًا وخطــط ملواجهــة الصهاينــة رغــم صغــر
ســنه ،أنهــى مراحلــه التعليميــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس مخيــم جباليــا ،لكــن ظــروف الحيــاة املريــرة
التــي عاشــتها أرستــه حالــت دون انتقالــه للمرحلــة الجامعيــة .أرستــه تنحــدر مــن بلــدة «عـراق ســويدان» قضــاء مدينــة
يافــا تلــك البلــدة التــي احتلــت يف العــام 1948م و ُه ِّجــر أهلهــا عنــوة أمــام العــامل أجمــع.
صفاته وأخالقه

تربــع شــهيدنا املجاهــد خليــل عــى قلــب والديــه؛ فهــو االبــن البــار بهــا الــذي مل يرفــض لهــا طل ًبــا ،وكســب قلــب
أمــه التــي ظلــت تدعــو لــه بالخــر والرضــا ،وحســن الختــام.
أمــا عالقتــه بإخوانــه فإنهــا متميــزة للغايــة ،ال يرفــض لهــم طل ًبــا ،وال يخيــب لهــم أمـ ًـا ،ويعمل ما بوســعه إلســعادهم
ورســم البســمة عــى وجوههم.

تقــول والــدة الشــهيد املجاهــد خالــدُ « :عــرف بأخالقــه الحســنة وطيبــة قلبــه وعالقاتــه الجيــدة مــع أهلــه وأصدقائــه
مخلصــا يف عملــه ومحبوبًــا مــن الجميــع» ،وأضافــت وهــي تســتذكر أيامــه« :ابتســامته مل تفــارق وجهــه،
وجريانــه ،و ُعهــد ً
وحــرص عــى أداء جميــع الفرائــض باملســجد وخاصــة صــاة الفجــر».
تتذكــر والدتــه بــن دموعهــا مواقــف الشــهيد وتقــول« :خليــل شــخص ضحــوك دامئًــا مبتســم ،ولكنــه قــدر اللــه
وســأصرب عــى هــذا الف ـراق الصعــب».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

والــد الشــهيد الفــارس خليــل أوضــح أنــه منــذ صغــره عشــق العمــل الجهــادي وحلــم كل يــوم أن يرتقــى شــهيدً ا.
التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وعمــل ضمــن جهازهــا العســكري رسايــا القــدس.
بحرقــة قلــب مشــتاق لرؤيــة حبيبــه تقــول أمــه« :ابنــي مثــل األســد صلــب شــجاع مل يخــف املــوت ،بــل متنــى أن
يرتقــي شــهيدً ا ،ومل يأبــه بالعــدو الصهيــوين .بــدا أســدً ا يقاتــل يف امليــدان بــن صفــوف إخوانــه».
موعد مع الشهادة

 24ينايــر (كانــون الثــاين) 2009م أحــد األيــام املريــرة التــي عاشــها قطــاع غــزة خــال الحــرب األوىل عــى القطــاع
( )2009/2008أمــا بالنســبة لشــهيدنا املجاهــد خليــل فهــو يــوم زفافــه وتحقيــق حلمــه وحصولــه عــى م ـراده حــن
اســتهدفت آلــة الحــرب الصهيونيــة مســجد ريــاض الصالحــن بالفســفور األبيــض املحــرم دول ًيــا وشــهيدنا يصــى فيــه
الجمعــة ،فارتقــى إىل اللــه شــهيدً ا.
«يف ذاك اليــوم صــى الفجــر وجلــس وحــده يســتغفر اللــه .دخلــت عليــه الغرفــة وهــو يبــى ويقــول كل نفــس ذائقــة
املــوت فبكيــت مــن بعــده» بهــذا الكلــات تحدثــت والدتــه عــن ذاك اليــوم املحفــور يف ذاكرتهــا ،وتتابــع« :وكأنــه عــرف
أن يــوم اللقــاء مــع الرســول محمــد وأصحابــه قريــب».
تقــول والــده الشــهيد« :حلمــت أنــه لبــس ثوبًــا أبيــض واالبتســامة مرســومة عــى وجهــه وســألته إن كان مرتا ًحــا،
فأجابنــي بأنــه نــال الشــهادة».
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الشهيد املجاهد عالء الدين عصام رشيف أبو الرب
بسالحه كرس الصمت

بينــا يرفــع املــؤذن أذان الفجــر األول ،وبينــا املواطنــون يتوجهون
ألداء الصــاة ،وكل مطــارد يعــود لبيــت أهلــه لــي يريــح جســده مــن
مشــاق ذلــك اليــوم ومتاعبــه ،وبينــا تخلــد عيــون الكثرييــن للنــوم
هنــاك عيــون وخفافيــش ال تنــام ،وال تــرك أي عــن تنــام .عيــون
العــدو مزروعــة يف كل مــكان ترصــد تحــركات الرشفــاء مــن مجاهــدي
فلســطني ،ولكــن أىن لهــم أن يصحــوا مــن ســباتهم؟!

)(2009 - 1988

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء الديــن عصــام أبــو الــرب بتاريــخ  19فربايــر (شــباط) 1988م يف بلــدة قباطيــة مبحافظــة
جنــن ،درس حتــى الصــف العــارش ،وأكمــل يف معهــد قلنديــا وحصــل عــى شــهادة فنــي أجهــزة إلكرتونيــات ومل يعمــل
يف أي مــكان بهــا.
تتكــون أرستــه مــن الوالديــن وســبعة أشــقاء وشــقيقتني ،تســكن العائلــة يف منــزل تعــود ملكيتــه لهــم ،والــده يعمــل
يف محــل تجليــس ســيارات.
صفاته وأخالقه

بصــر الخنســاء وكالم اللــه« :وبــر الصابريــن الذيــن إذا أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون» تصــف
األم ابنهــا وتقــول« :طيــب وحنــون عــى شــقيقاته ،عصبــي وخاصــة يف الفــرة األخــرة بعــد خروجــه مــن الســجن ،قــارئ
لكتــاب اللــه ومتعلــق قلبــه باملســاجد ،ومحافــظ عــى صالتــه ،داوم عــى صيــام االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع»،
وتضيــف« :دائــم التوصيــة إلخوانــه عــى الصــاة ،حافــظ عــى صلــة األرحــام مــن أقاربــه وخاصــة خاالتــه وعامتــه ،أحــب
الوحــدة كثـ ًرا ،كــره الحيــاة ومتنــى الشــهادة يف ســبيل اللــه».
مشواره الجهادي

بــدأ شــهيدنا املجاهــد عــاء الديــن يشــق طريقــه نحــو الجهــاد منــذ نعومــة أظافــره إىل جانــب أصدقائــه الشــهداء
املجاهديــن أرشــد كميــل وجهــاد زكارنــة وبــال كميــل فرســان رسايــا القــدس.

ومــا أن بــدأ مشــواره ناش ـطًا سياس ـ ًيا يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي حتــى اعتقــل ملــدة  14ش ـ ًهرا يف العــام
2005م ،وبعــد اإلفـراج عنــه بأربعــة أشــهر مــن ســجون االحتــال أعيــد اعتقالــه مــرة أخــرى يف مايــو (أيــار) 2007م ملــدة
 14شــه ًرا ،وبعــد خروجــه مــن الســجن بخمســة أشــهر وكــا يقــول املثــل «الثالثــة ثابتــة» مل يســمح شــهيدنا املجاهــد
عــاء الديــن يف هــذه املــرة لالحتــال باعتقالــه مــرة أخــرى ،ليطــارده بتهمــة االنتــاء لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وقــد اســتمرت قــوات االحتــال مبطاردتــه ملــدة أربعــة أشــهر.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وقــال أحــد أصدقائــه إن الشــهيد املجاهــد عــاء تعــرض لضغــوط كثــرة لتســليمه ألجهــزة الســلطة األمنيــة مــن قبــل
والــده بحجــة حاميتــه مــن االحتــال ،ولكــن شــهيدنا املجاهــد عــاء رفــض الفكــرة بــأي شــكل مــن األشــكال.
موعد مع الشهادة

داهــم الجيــش املنــزل .حققــوا مــع شــقيقه ميــاد البالــغ  18عا ًمــا حــول مــكان نــوم أخيــه الشــهيد املجاهــد عــاء
الديــن ووالديــه .فتشــوا غرفتــه .عبثــوا بجهــاز الكمبيوتــر الخــاص بالشــهيد عــاء بغرفتــه .كان ذلــك قبــل وداعــه بأســبوع
كــا أفــادت والدتــه.
غابــت قــوات االحتــال  6أيــام عــن بيــت الشــهيد الفــارس عــاء الديــن ويف منتصــف ليلــة  5فربايــر (شــباط) 2009م.
زار شــهيدنا املقــدام عــاء البيــت قبيــل صــاة الفجــر ،وتقــول والدتــه« :فتحــت لــه بــاب البيــت وبعــد دخولــه جهــزت
لــه مــكان نومــه ،وقمــت بصــاة الفجــر وأخلــدت للنــوم».
وبحســب شــقيقه« :قــام عــاء بتشــغيل جهــاز الكمبيوتــر الخــاص ،ووجــد أن الربيــد اإللكــروين الخــاص بــه قــد تغــر
دون علمــه ،ومل يكمــل نصــف الســاعة يف البيــت ،وبعــد جلوســه بقليــل انفجــر بــاب الغرفــة فجــأة ،فنهضــت مــن فـرايش
مرسعــة ،وقبــل وصــويل لغرفــة عــاء وجــدت الجيــش قــد اقتحــم البيــت وغرفــة عــاء وأطلقــوا النــار عــى وجهــه وكتفــه
وصــدره لريتقــي شــهيدً ا قبــل أن أصــل إليــه».

بدمــوع تجــف بــن املقــل وعبــارة «اللــه يــرىض عليــه» تكمــل والــدة الشــهيد املجاهــد عــاء حديثهــا »:اقرتبــت منــه
لتقبيلــه فمنعــوين وأخــذوين لغرفــة أخــرى وأقفلوهــا عــي ،وبعــد العمليــة اقتــادوا شــقيقه األصغــر محمــد ورضبــوه،
ومــن ثــم أخرجونــا جمي ًعــا وتركــوا عــاء مكانــه ،وفجــأة ســمعنا صــوت انفجــار آخــر يف غرفــة عــاء فأغمــي عــي ومل أدر
مــا الــذي حصــل ،وانســحبوا مــن املنــزل الســاعة السادســة دون اعتقــال أي أحــد».
تجمــع أهــايل البلــدة يف البيــت .أخرجــوا جثامنــه الطاهــر مــن الغرفــة ،ونقلــوه إىل املستشــفى وشــيع جثامنــه إىل
مثــواه األخــر يف مقــرة قباطيــة الرشقيــة بنــاء عــى وصيتــه بجانــب أصدقائــه الشــهداء أرشــد كميــل وجهــاد زكارنــة
وبــال كميــل.
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الشهيد املجاهد خالد رفيق ذياب الكفارنة
عاش مجاهدً ا ومىض شهيدً ا

قــف دون حقــك يف الحيــاة مجاهــدً ا إن الحيــاة عقيــدة وجهــاد.
ذلــك مــا آمــن بــه الشــهيد خالــد الكفارنــة ،وســار عــى طريقــه مثــل
كثرييــن مــن أبنــاء عائلتــه وبلدتــه ،فكانــت الشــهادة أمنيــة كل مجاهد
يف ســبيل اللــه والوطــن.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1987

ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد رفيــق الكفارنــة (أبــو رفيــق) يف بلــدة بيــت حانــون يف  23نوفمــر (ترشيــن الثــاين)
1987م لعائلــة معروفــة مبــا تقدمــه ومــا قدمتــه مــن واجــب نحــو دينهــا ووطنهــا .هــذه العائلــة قدمــت خــرة أبنائهــا
وفلــذات أكبادهــا خــال ســنني الـراع مــع العــدو الصهيــوين بــن شــهيد وجريــح ومطــارد ومعتقــل .ليــس غري ًبــا عليهــا
أن تقــدم الشــهيد الفــارس خالــد الــذي أىب إال أن يلحــق بركــب مــن ســبقوه مــن الشــهداء.

نشــأ الشــهيد املجاهــد خالــد وســط أرسة بســيطة مؤمنــة باللــه مجاهــدة يف ســبيله ليؤثــر ذلــك كلــه باإليجــاب عــى
مخلصــا.
تكويــن مالمــح شــخصيته اإلســامية ،فــكان ملتزمــا هادئًــا ً
تلقــى شــهيدنا املقــدام خالــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس بيــت حانــون ،لكــن ظروفــه الصعبــة
حالــت دون أن يكمــل مســرته التعليميــة ،فاتجــه صــوب العمــل.
صفاته وأخالقه

الوالــد املحتســب يتحــدث عــن صفــات فلــذة كبــده بعــد أن فارقــه شــهيدً ا« :خالــد محبــوب مــن قبــل النــاس جمي ًعــا
والســيام أرستــه وأقربائــه .يحــرم الجميــع ويقدرهــم ،بشــوش الوجــه ،مطي ًعــا يل ولوالدتــه يف كل مــا نطلــب منــه ،يســاعد
النــاس جمي ًعــا ويأخــذ بيــد املظلــوم لينــره عــى الظــامل».
مشواره الجهادي

تــرىب الشــهيد املجاهــد خالــد عــى حــب الوطــن والديــن وعشــق الجهــاد واملقاومــة ،ولذلــك الحــس الجهــادي الفضــل
يف تعرفــه عــى خيــار اإلســام والجهــاد وفلســطني خيــار الجهــاد اإلســامي.
يف الســنوات األوىل النتفاضــة األقــى املباركــة يف ســبتمرب (أيلــول) مــن العــام 2004م ،شــارك شــهيدنا الفــارس خالــد
يف أحداثهــا بقــوة حيــث عمــل يف بدايتهــا ضمــن صفــوف اللجنــة اإلعالميــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقتــه.
شــارك شــهيدنا املجاهــد خالــد يف الربــاط عــى ثغــور بلــدة بيــت حانــون باإلضافــة إىل التصــدي للكثــر مــن التوغــات
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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التــي تعرضــت لهــا البلــدة مـرا ًرا ،فهــو بحــق مجاهــد مل يخــى املــوت ومــى مداف ًعــا عــن وطنــه ودينــه.
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد خالــد للعــا شــهيدً ا بتاريــخ  9فربايــر (شــباط) 2009م حيــث خــرج شــهيدنا املقــدام خالــد
لتوصيــل رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد مقبــل أبــو عــودة متجهــن صــوب مــا يســمى موقــع الـــ  16عــى الحــدود الرشقية
لبلــدة بيــت حانــون لتنفيــذ عمليــة اقتحــام للموقــع حيــث أن مهمــة شــهيدنا املجاهــد خالــد توصيــل االستشــهادي
مقبــل والعــودة مــرة أخــرى وبينــا هــو يف طريقــه عائــدً ا للبيــت اســتهدفته طائـرات االحتــال بصــاروخ مــزق جســده
اىل أشــاء لريتقــي إىل العليــاء شــهيدً ا.
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الشهيد املجاهد مقبل يوسف محمد أبو عودة
أحب املقاومة منذ صغره

أيهــا الشــهداء! عرفتــم طريــق الحــق ،فرستــم فيــه .مل تخفكــم
وعــوره وأهوالــه ،فكنتــم عالمــات مضيئــة تهــدي الســائرين بعدكــم
عليــه ،ومــا أكرثهــم! دماؤكــم كانــت رسا ًجــا ،وكنتــم أنتــم العظــاء.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1987

ولــد شــهيدنا املجاهــد مقبــل يوســف أبــو عــودة يف بلــدة بيــت حانــون شــال غــزة يف  4ينايــر (كانــون الثــاين)
1987م ،ونشــأ وترعــرع يف بلــدة بيــت حانــون يف أرسة متدينــة محافظــة يــرى املشــاهد الدمويــة ومجــازر االحتــال يف
االنتفاضــة األوىل عــام 1987م ،فزرعــت يف نفســه منــذ صغــره حــب املقاومــة والرغبــة يف االنتقــام.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد مقبــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي مبــدارس البلــدة ،ونتيجــة للظــروف االقتصاديــة
الصعبــة التــي ميــر بهــا الشــعب الفلســطيني لتعرضــه لالحتــال وســلب خرياتــه مــن قبــل املحتــل الصهيــوين الغاصــب؛
تــرك دراســته ليقــوم مبســاعدة والــده يف تحمــل أعبــاء الحيــاة ،وكان لذلــك أثــر كبــر يف حياتــه ويف صياغــة شــخصيته
القــادرة عــى تحمــل املســؤولية ،فكــر شــهيدنا الفــارس مقبــل مبكـ ًرا ،وكــرت معــه همــوم األرسة وهمــوم الوطــن.

صفاته وأخالقه

عهــده كل مــن عرفــه حســن الخلــق محافظًــا عــى تعاليــم اإلســام؛ فرغــم حالــة الضيــاع التــي كان يعيشــها الكثــر
مــن الشــباب إال أن شــهيدنا املجاهــد مقبــل حافــظ عــى أخالقــه والتزامــه وتدينــه.

مشواره الجهادي

لنشــوء شــهيدنا املجاهــد مقبــل أبــو عــودة ضمــن عائلــة متدينــة ومحافظــة دور كبــر يف رســم مســار حياتــه منــذ
صغــره ،فانتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وشــارك يف نشــاطاتها الجامهرييــة وامليدانيــة ،فأصبــح مــن الشــباب املجتهدين
النشــطني حيــث عمــل يف اللجــان املرشفــة عــى مســجد النعيــم يف املجــال اإلعالمــي.
مــع بــدء انتفاضــة األقــى ودخولهــا العــام الثالــث بــدأ شــهيدنا الفــارس مقبــل يتطلــع ويرنــو إىل عمــل أكــر مــن
هــذا الــذي يقــوم بــه ،ورغــم إدراكــه ألهميــة عملــه إال أن روحــه تاقــت ملالقــاة اللــه.
يف بدايــة العــام 2005م التحــق شــهيدنا املجاهــد مقبــل برسايــا القــدس وتــدرج يف العمــل فيهــا بــد ًءا بجهــاز الرصــد
واالســتطالع يف رسايــا القــدس ،ثــم مشــاركة املجاهديــن يف الربــاط عــى الثغــور والتصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة لبلــدة
بيــت حانــون .وتعــرض خــال عملــه الجهــادي إلصابــات مــن العــدو الصهيــوين ومنهــا إصابــة يف العــام 2006م أثنــاء
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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تصديــه لتوغــل قــوات االحتــال الصهيــوين عنــد مدخــل عزبــة بيــت حانــون ،وإصابــة نتيجــة اســتهداف مــن طائــرة
اســتطالع يف العــام  ،2007وآخرهــا تعرضــه إلصابــة نتيجــة اســتهدافه مــن طائــرة اســتطالع عنــد ســكة بيــت حانــون
بتاريــخ 2008/12/16م.
موعد مع الشهادة

يف  9فربايــر (شــباط) 2009م ،كلفــت رسايــا القــدس شــهيدنا الفــارس مقبــل ورفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد خالــد
الكفارنــة بتنفيــذ عمليــة اقتحــام ملوقــع عســكري صهيــوين رشق بلــدة بيــت حانــون شــال قطــاع غــزة يســمى موقــع
الـــ ،16وبينــا فــرغ شــهيدنا املجاهــد خالــد مــن توصيــل شــهيدنا املجاهــد مقبــل عــاد إىل بيتــه فكشــفت طائ ـرات
االحتــال شــهيدنا الفــارس مقبــل وأطلقــت عليــه صارو ًخــا أصابــه مبــارشة مــا أدى إىل استشــهاده عــى الفــور ،كــا
الحقــت شــهيدنا املجاهــد خالــد وأطلقــت عليــه صارو ًخــا آخــر مــزق جســده إىل أشــاء.
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الشهيد املجاهد خالد حرب خالد شعالن
رجل يف زمن االنكسار

كان مقدا ًمــا ،شــجا ًعا ،مســكونًا باإلميــان والوعي والثــورة .إذا نظرت
إىل وجهــه الوضّ ــاء رأيــت نــو ًرا مــا بعــده نــور ،وإذا حدّ قــت يف عينيــه
رأيــت بريقًــا يأخــذك إىل عبــق يافــا وأســوار عــكا وقبــاب القــدس
وربــوع عســقالن ،وإذا تأملــت ه ّمتــه وجدتهــا تناطــح الســحاب ،وإذا
وزنــت أفعالــه رجحــت بأفعــال عـرات الرجــال.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1985

يف  27نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 1985م ولــد الشــهيد املجاهــد خالــد حــرب شــعالن (أبــو معاذ) بــن أزقة مخيــم جباليا
ألرسة مكونــة مــن والديــه وســتة إخــوة ومثــاين أخــوات تعــود جذورهــا إىل بلــدة «هــوج» املحتلــة والواقعــة عــى التخــوم
الشــالية لقطــاع غــزة التــي ُه ِّجــر أهلهــا منها عنوة يف عــام النكبــة والضيــاع 1948م بفعل جرائــم العصابــات الصهيونية.
عــاش شــهيدنا املجاهــد خالــد طفولتــه مثــل كل أطفــال املخيــات بــن األزقــة املهدمــة محرو ًمــا مــن أبســط مقومات
الحيــاة ،فتفتحــت عينــاه عــى جرائــم االحتــال بحــق أبنــاء شــعبه يف انتفاضــة العــام 1987م ،فعــاش معــه الحــزن
واملـرارة واألمل وقلبــه ينبــض بــاإلرصار عــى االنتقــام.
تلقى شـهيدنا الفارس خالد مراحل تعليمه االبتدايئ واإلعدادي يف مدارس وكالة الغوث لتشـغيل الالجئني مبخيم جباليا،
ومتيـز بتفوقـه وصفـاء ذهنـه ،ثـم درس املرحلـة الثانوية يف مدرسـة أبو عبيدة بـن الجراح ،وبعـد تفوقه باملرحلـة الثانوية
التحق بجامعة األزهر ليدرس «إدارة املكتبات» إال أن ظروف ارتباطه بالعمل الجهادي اضطرته إىل ترك الدراسـة والتفرغ
لعملـه املقـدس يف سـبيل اللـه للـذود عن أبناء شـعبه ورد الضيم عنهم .وقد تـزوج مطلع عام 2008م ورزقـه الله بطفلة.
صفاته وأخالقه

َعــرف الشــهيد املقــدام خالــد (أبــو معــاذ) طريق االلتزام يف املســاجد منــذ نعومة أظافره فهو من رواد مســجد القســام
مبــروع بيــت الهيــا ،ومــن امللتزمــن بأداء الصلــوات الخمس وحضــور مجالس العلــم والذكر وقيــام الليل وقـراءة القرآن.
يف لقــاء مــع عائلتــه قــال شــقيقه ســعد« :شــقيقي نعــم الشــاب البــار املطيــع لوالديــه املحــب إلخوانــه الواصــل
لرحمــه» واســتعرض مناقــب الشــهيد ومواقفــه وصدقــه ولطــف معاملتــه مــع أبنــاء شــعبه وإيثــاره وتضحياتــه تطبي ًقــا
ملــا تعلمــه مــن أخــاق القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة.
وقــد أشــاد العديــد مــن جريانــه وأقاربــه بطيبتــه وحســن أخالقــه .يقــول عيــى أحــد رفــاق طفولتــه« :لقــد عرفتــه
لســنوات طويلــة مل أره يفتعــل مشــكلة مــع أحــد؛ فقــد عــرف متســام ًحا ومنوذ ًجــا للشــاب املجاهــد املخلــص امللتــزم».
وأضــاف« :لقــد متيــز الشــهيد بالجــرأة واإلقــدام يف مواجهــة أعــداء اللــه يف العديــد مــن املحــاور».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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وأشــار إىل أن الشــهيد حــزن أشــد الحــزن بســبب األحــداث املؤســفة التــي عاشــتها غــزة نتيجــة االقتتــال الداخــي بــن
اإلخــوة األشــقاء مشــيدً ا بــدوره الواضــح يف رأب الصــدع ونــزع فتيــل الفتنــة يف العديــد مــن األحــداث.
مشواره الجهادي

تلقـى شـهيدنا املجاهـد خالـد العديـد مـن الـدورات العسـكرية كام شـارك يف عـدة عمليات جهاديـة بارزة مـع بداية
انـدالع االنتفاضـة وبالتحديـد إطلاق قذائـف الهاون مع الشـهيد املجاهد شـادي مهنا كما اعتقل من قبل أجهزة السـلطة
الفلسـطينية بتهمـة تنفيـذ عمليـات فدائيـة ضـد األهـداف الصهيونيـة .وعمـل الشـهيد يف وحـدة الرصـد الخاصـة التابعة
للرسايـا ،قبـل أن ينتقـل للعمـل يف صفـوف وحـدة التقنيـة الخاصـة بتصنيـع صواريـخ القـدس .كذلـك عمـل يف الوحـدة
الخاصـة التابعـة للرسايـا التي كان يرتأسـها الشـهيد القائد سـعيد أبـو الجديان ليكون بعدهـا نائب قائد الوحـدة الخاصة.
يُعــد الشــهيد املجاهــد خالــد مــن أوائــل الذيــن أطلقــوا صواريــخ القــدس إيل جانــب الشــهيد القائــد محمــد أبــو عبــد
اللــه (أبــو مرشــد) والتــي أرشف عليهــا وعــى تصنيعهــا وتطويرهــا ،ثــم قــام بنفســه بــاإلرشاف عــى إطالقهــا.
ومــن أبــرز العمليــات التــي نفذهــا شــهيدنا املجاهــد عملية تفجري جيب عســكري صهيــوين يف منطقة أبــو العجني قرب
الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة ،وكان ذلــك بتاريخ  31مايو (أيــار) 2008م ،باالشـراك مع مجموعات الشــهيد عامد مغنية.
تعــرض الشــهيد املجاهــد خالــد للعديــد مــن محــاوالت االغتيــال مــن قبــل العــدو ،ولكنــه مل يرتــد عــن هــذا الطريــق
الــذي يوصــل ســالكه إىل الجنــة.
يف  27يونيــو (حزيــران) 2007م كان الشــهيد املجاهــد خالــد أول مــن رد عــى عمليــة اغتيــال القيــادي يف رسايــا
القــدس الشــهيد رائــد أبــو فنونــة حيــث متكــن مــن إطــاق صــاروخ مطــور مــن ط ـراز «قــدس» مــن تصنيعــه باتجــاه
مدينــة عســقالن ،واعرتفــت املصــادر الصهيونيــة مبقتــل مســتوطن وإصابــة اثنــن آخريــن بج ـراح.
وصــل الشــهيد القائــد خالــد إىل العديــد مــن املواقــع العســكرية يف الرسايــا حيــث أصبــح مســئول الوحــدة الصاروخية
يف شــال قطــاع غــزة ،وأصبــح مســئول التطويــر والتصنيــع للمنظومــة الصاروخيــة يف شــال غــزة ،وتــوىل بعــد أن أثبــت
جدارتــه يف العمــل العســكري مســئولية نائــب قائــد الوحــدة الخاصــة للرسايــا بقيــادة الشــهيد ســعيد أبــو الجديــان أحــد
أعضــاء املجلــس العســكري للرسايــا يف شــال القطــاع.
موعد مع الشهادة

يف مسـاء يـوم األربعـاء املوافـق  4مـارس (آذار) 2009م كُتـب لشـهيدنا املجاهـد خالـد أن يكون على موعد مع رشف
الشهادة ،وذلك عندما متكنت طائرة استطالع صهيونية من النيل منه حينام أطلقت عليه صاروخًا أثناء تواجده عىل مقربة
من مسـجد التوبة مبخيم جباليا بعد صالة العشـاء األخرية يف حياته ما أدى إىل استشـهاده وإصابة رفيقه بجراح متوسـطة.
يف تعقيبهــا عــى جرميــة االغتيــال قالــت صحيفــة «معاريــف» العربيــة إن طائــرة صهيونيــة قامــت باســتهداف أحــد
كبــار مســئويل التصنيــع ملنظومــة صواريــخ الجهــاد اإلســامي وهــو خالــد حــرب شــعالن ،وحســب «موقــع املســتوطنني»7
فــإن شــعالن أيضً ــا مســئول عــن إطــاق الصواريــخ البعيــدة املــدى وهــو املســئول عــن الصــاروخ بعيــد املــدى الــذي
أطلــق قبــل استشــهاده بأيــام عــى مدينــة عســقالن .رحــم اللــه شــهيدنا ،وأســكنه فســيح جناتــه!
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الشهيد املجاهد وسيم حسن حسني منصور
عشق امتشاق بندقية الجهاد

عندمــا ينــادي الوطــن أبنــاءه لحاميتــه وتحريــره يهــب لتلبيــة
النــداء املؤمنــون الشــجعان ،ال يبخلــون بحياتهــم عليــه ،ويصبحــون
أهـ ًـا إلحــدى الحســنيني :النــر أو الشــهادة .وكانــت الشــهادة نصيــب
املجاهــد وســيم.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1988

ولــد شــهيدنا املجاهــد وســيم حســن منصــور يف مدينــة زوارة يف جمهوريــة ليبيــا بتاريــخ  6يونيــو (حزيـران) 1988م.
تــرىب يف أرسة كرميــة تعــرف واجبهــا الدينــي تلــك األرسة التــي ُه ِّجــرت كباقــي األرس الفلســطينية مــن بلدتهــا األصليــة
وشد أهلهــا أثنــاء الهجمــة املســعورة مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة والتــي نتــج عنهــا
«البطــاين الرشقــي» بعدمــا ُقتــل ُ
ســلب األرض يف العــام 1948م .تتكــون أرستــه مــن والديــه وتســعة مــن األبنــاء :ســبعة إخــوة وثــاث أخــوات ،وقــدر الله
أن يكــون شــهيدنا املجاهــد وســيم الثامــن بينهــم .تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي ،ثــم أنهــى املرحلــة الثانويــة يف
مدرســة املنفلوطــي.
يذكــر أن هــذه األرسة املجاهــدة قدمــت مــن قبــل شــهيدنا املجاهــد وســيم شــقيقه الشــهيد املجاهــد عدنــان الــذي
استشــهد يف العــام 2004م.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املقــدام وســيم طيــب القلــب مح ًبــا للنــاس محبوبًــا منهــم يســعى لعمــل الخــر ال يحمــل يف قلبــه
ضغينــة ألحــد .هــادئ متســامح يصفــح عمــن أخطــأ يف حقــه ،وحريــص عــى الصلــوات يف مســجد الشــهيد يحيــى عيــاش
يف مخيــم املغــازي .وطاعتــه لوالديــه وبرهــا قــدوة تحتــذى وبذلــك نــال رضاهــا وحبهــا ،وكان حافظًــا لكتــاب اللــه.
مشواره الجهادي

منــذ تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة رأى االحتــال الصهيــوين جامثًــا عــى صــدر شــعبه وأمتــه .وأدرك أنــه البــد مــن
مقاومــة االحتــال بــكل الوســائل؛ ألن الحريــة والحقــوق ال تنــاالن باالســتكانة واســتجداء العطــف مــن عــامل ينحــاز دامئــا
للقــوة الظاملــة.
التحــق شــهيدنا املجاهــد وســيم بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة يف عــام
2002م ،وصــار أمــر أرسة يف منطقتــه؛ يوضــح ألعضائهــا حقائــق العقيــدة اإلســامية ومــا فيهــا مــن حــض عــى الجهــاد
ومقاومــة الظلــم والعــدوان ،ومــا للشــهداء مــن ثــواب كريــم عنــد اللــه _ســبحانه_ يف عليــا الجنــان.
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مل يكتــف شــهيدنا املقــدام وســيم بالعمــل يف الجهــاز الســيايس وقــرر االلتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس ليقــدم دمــه
فــدا ًء لربــه ووطنــه ،وشــارك يف العديــد مــن العمليــات واملهــات العســكرية التــي أُوكلــت لــه مــن قبــل قيادتــه.

موعد مع الشهادة

ُقــدر لشــهيدنا املجاهــد وســيم أن يكــون عــى موعــد مــع الشــهادة وهــو صائــم يــوم الخميــس املوافــق  5مــارس
(آذار) 2009م عندمــا اســتهدفته طائ ـرات االحتــال الصهيــوين أثنــاء خوضــه اشــتباكًا مســل ًحا مــع قــوة صهيونيــة رشق
مخيــم املغــازي وســط القطــاع ،واملعــروف أن تلــك املنطقــة كغريهــا مــن مناطــق فلســطني كثـ ًرا مــا تعرضــت الجتياحات
وتوغــات قــوات العــدو ،وكــرة إطالقهــا النــار عــى املواطنــن يف مزارعهــم ومنازلهــم األمــر الــذي أدى إىل استشــهاد
وجــرح كثرييــن منهــم ،وهــو مــا أوجــب عــى املقاومــة أن تواجهــه.

368

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمود سامي حسن فتوح
خرج من الصالة إىل الجهاد فاالستشهاد

«أنــا بحــب بابــا كتــر ،لقــد كان يجيــب النــا األكل واأللعــاب،
أنــا مشــتاق لــه .خــذوين الــه يف الجنــة» بتلــك الكلــات عــر الطفــل
محمــد بـراءة عــن مــدى اشــتياقه لوالــده الشــهيد وهــو ال يعــرف عــن
املــوت ســوى أنــه حرمــه مــن رؤيــة مــن أحــب.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1982

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود ســامي فتــوح (أبــو محمــد) يف  6ينايــر (كانــون الثــاين) 1982م بحــي الزيتــون رشق
مدينــة غــزة ألرسة فلســطينية بســيطة تتكــون مــن والدتــه وســتة أشــقاء ،وثــاث شــقيقات ،وشــاء القــدر أن يكــون
ترتيــب شــهيدنا الثــاين.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــود دراســته للمرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس حــي الزيتــون ،ومــن ثــم توجــه
للعمــل يف مجــال الخياطــة ،ومــع اشــتداد الحصــار وإغــاق املعابــر أغلقــت املصانــع أبوابهــا ،مــا اضطــر شــهيدنا للعمــل
يف األعــال الشــاقة لتوفــر لقمــة عيــش كرميــة ألرستــه.
تزوج الشهيد املجاهد محمود ورزقه الله ثالثة أطفال هم هدى ومحمد وسامي.
صفاته وأخالقه

ذكــرت أم هــاين أن نجلهــا الشــهيد املجاهــد محمــود مبثابــة العمــود الفقــري ألرستــه الســيام إخوانــه وشــقيقاته
وأطفالــه ،فعمــل عــى توفــر كل مــا يحتاجونــه مــن كتــب ودفاتــر ومالبــس لكافــة املناســبات ،باإلضافــة إىل توفــر مــا
يحتاجــه البيــت مــن مــأكل ومــرب.

عــاش شــهيدنا املجاهــد أبــو محمــد حيــاة الزاهــد يف الدنيــا الراغــب فيــا عنــد اللــه ،وحــرص طــوال فــرة حياتــه
القصــرة عــى زيــادة رصيــده يف اآلخــرة مــن خــال أداء الصــاة املكتوبــة يف وقتهــا وقـراءة القــرآن وصيــام يومــي االثنــن
والخميــس ،والقيــام بكافــة األعــال التــي تقربــه إىل اللــه.
وأثنــى شــقيقه يوســف عــى حســن ونبــل أخالقــه مؤكــدً ا أنــه كان مداو ًمــا عــى الذكــر وقـراءة القــرآن والخــروج يف
ســاعات املســاء للربــاط والعــودة بعــد صــاة الفجــر ،وزيــارة رحمــه ومشــاركة أهلــه وجريانــه أفراحهــم وأتراحهــم.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد محمــود بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع عــام 2002م ،وحــرص منــذ اللحظــة
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األوىل عــى االنضــام إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،فنــال مــا متنــى يف عــام
2003م .وخــال فــرة عملــه العســكري متكــن شــهيدنا الفــارس أبــو محمــد مــن تنفيــذ العديــد مــن املهــات الجهاديــة
أهمهــا دك املغتصبــات الصهيونيــة بالصواريــخ القدســية ،كــا شــارك يف التصــدي لآلليــات العســكرية املجتاحــة لحــي
الزيتــون ،ونصــب الكامئــن للوحــدات الصهيونيــة واالشــتباك املبــارش معهــا يف منطقــة حــي الزيتــون.
موعد مع الشهادة

رضا
ُقــدر لشــهيدنا املقــدام محمــود أن يكــون عــى موعــد مــع الشــهادة عندمــا خــرج بعــد أدائــه لصــاة الفجــر حــا ً
يف مســجد مصعــب بــن عمــر يــوم  7مــارس (آذار) 2009م لقصــف املغتصبــات الصهيونيــة بســتة صواريــخ ،ولقــد
اعــرف العــدو بســقوطها يف عــدة مســتوطنات صهيونيــة زاعـ ًـا عــدم وقــوع إصابــات أو أرضار ،ورسعــان مــا أغــارت
الطائ ـرات الصهيونيــة عــى املجاهديــن مــا أســفر عــن استشــهاد الشــهيد املجاهــد محمــود فتــوح وإصابــة عــدد مــن
رفاقــه بإصابــات مختلفــة ،ليلقــى شــهيدنا الفــارس أبــو محمــد ربــه مقب ـاً غــر مدبــر نحــو وعــد اللــه ،تقبــل اللــه
شــهيدنا وأســكنه فســيح جناتــه ورزق آلــه الصــر والســلوان.
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الشهيد املجاهد عبد املجيد سعيد موىس الحاج صالح
تحدى العقبات بقوة إميانه ويقينه

ال تجــد بــن مجاهدينــا إال كل جــريء ال يســاوره الخــوف يف أخطــر
املواقــف .هــذه صفــة كل مجاهــد مســلم يعلــم أن اللــه ســبحانه
وتعــاىل وعــده إحــدى الحســنيني :النــر الــذي هــو عــز الدنيــا ،أو
الشــهادة التــي هــي ســعادة خالــدة يف اآلخــرة.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1988

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد املجيــد ســعيد الحــاج صالــح يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة بتاريــخ  9يوليــو (متــوز)
1988م ألرسة فلســطينية بســيطة اتخــذت اإلســام منه ًجــا وســبيل حيــاة.
تعــود أصــول عائلــة شــهيدنا املجاهــد عبــد املجيــد إيل قريــة «حليقــات» املحتلــة التــي اضطــر أهلهــا األصليــون إىل
مفارقتهــا إبــان النكبــة التــي أملــت بالشــعب الفلســطيني يف العــام 1948م .تتكــون أرستــه باإلضافــة إىل الوالديــن مــن
ـخصا ،خمســة منهــم مــن الذكــور ،وترتيبــه مــا قبــل األخــر بــن الجميــع.
ثالثــة عــر شـ ً
تلقــى شــهيدنا املجاهــد عبــد املجيــد مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل
الالجئــن ،ثــم درس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة بــر الســبع ليلتحــق بعدهــا مبعهــد للتعليــم املهنــي ويحصــل عــى
دبلــوم يف فــن متديــد شــبكات الكهربــاء.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا البــار عبــد املجيــد بــره بوالديــه وطاعتــه لهــا وعطفــه عــى إخوانــه وصلتــه ألرحامــه والتواصــل مــع
أقاربــه وجريانــه يف كافــة مناســباتهم ،وقــد شــهد الكثــر مــن أقاربــه وجريانــه بحســن خلقــه كيــف ال وهــو مــن تــرىب
منــذ نعومــة أظافــره يف بيــوت اللــه عــى موائــد القــرآن ودروس الذكــر.
وقــال شــقيقه عبــد اللــه يف وصــف الشــهيد« :لقــد متتــع رحمــه اللــه بشــخصية قويــة ثابتــة واثقــة مؤمنــة متــام
اإلميــان بــأن الــرزق يف الســاء واألجــل يف الكتــاب ،لــذا دامئًــا تجــده متـ ً
ـوكل عــى اللــه غــر مكــرث مبــا يعرتضــه مــن
عقبــات» .وأوضــح عبــد اللــه أن أهلــه وأقاربــه وجريانــه فوجئــوا لحظــة ســاعهم نبــأ استشــهاده يف عمليــة جهاديــة
مؤكــدً ا أن الشــهيد كان شــديد الرسيــة والكتــان فيــا يتعلــق بعملــه الجهــادي.
مشواره الجهادي

الش ــهيد الف ــارس عب ــد املجي ــد واح ــد م ــن أولئ ــك الذي ــن حمل ــوا ع ــى عاتقه ــم ه ــم أمته ــم اإلس ــامية ورفعته ــا
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ورف ــع الظل ــم ع ــن املضطهدي ــن م ــن أبن ــاء ش ــعبه ودين ــه ل ــذا م ــى يف طري ــق ذات الش ــوكة وكل ــه ش ــوق إىل الجن ــة
ولق ــاء الل ــه ،فاخت ــار نه ــج الش ــهداء األبط ــال املح ــدد يف ثالثي ــة «الوع ــي واإلمي ــان والث ــورة» حي ــث ب ــدأ مش ــواره
الجه ــادي م ــن خ ــال العم ــل الجامه ــري ومش ــاركة إخوان ــه املجاهدي ــن يف كاف ــة الفعالي ــات واألنش ــطة العام ــة غ ــر
أن ــه ح ــرص من ــذ اللحظ ــة األوىل النضامم ــه إىل حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي ع ــى االلتح ــاق بصف ــوف رساي ــا الق ــدس
الجن ــاح العس ــكري للحرك ــة والعم ــل ضم ــن إطاره ــا الجه ــادي املق ــاوم لالحت ــال ،فن ــال م ــا متن ــى حي ــث التح ــق
بصف ــوف الرساي ــا القدس ــية مطل ــع الع ــام 2007م.
وعــرف الشــهيد املقــدام عبــد املجيــد بصــره وتفانيــه يف املهــام املوكلــة إليــه عــى الرغــم مــن صغــر ســنه حيــث
شــارك إخوانــه يف رسايــا القــدس يف صــد االجتياحــات يف منطقــة «صوفــا» رشق رفــح باإلضافــة إىل رصــد ومتابعــة تحــركات
قــوات االحتــال الصهيــوين عــى املناطــق الحدوديــة مــن خــال الربــاط عــى الثغــور إضافــة إىل تنفيــذه عــدة هجــات
جهاديــة ضــد قــوات االحتــال مبنطقــة املطــار يف الحــرب األخــرة مــع رفيقــه الشــهيد املجاهــد ياســن جــارس.
موعد مع الشهادة

يف فجــر يــوم الجمعــة املوافــق  22مايــو (أيــار) 2009م ،كان الشــهيدان املجاهــدان عبــد املجيــد الحــاج صالــح
ورفيقــه ياســن جــارس عــى موعــد مــع الشــهادة عندمــا خرجــا لــزرع عبــوة ناســفة يف طريــق جيــب عســكري صهيــوين
مبنطقــة صوفــا ،وذلــك بعــد أدائهــا صــاة الفجــر يف جامعــة حيــث توجهــا نحــو الســياج األمنــي الفاصــل لنصــب عبوتهام
املوجهــة غــر أن أجهــزة رصــد العــدو كشــفتهام ،فــدار اشــتباك عنيــف اســتمر ملــدة ســاعة لريتقيــا عــى إثــره إىل العــا
شــهيدين.
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الشهيد املجاهد ياسني سليم ياسني جارس
أسد امليدان وفارس النزال

الشــهيد الفــارس ياســن ســليم جــارس رجــل حمــل روحــه عــى
كفــه ،ومــى نحــو وعــد اللــه ليســطر بجهــاده أروع مالحــم البطولــة
والفــداء ،فــرك زخــرف الحيــاة ورغــد العيــش ،ومــى يف طريــق ذات
الشــوكة مهاج ـ ًرا إىل اللــه.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1991

كان شــهيدنا املجاهــد ياســن ســليم جــارس (أبــو حمــزة) قــد رأى النــور يــوم  23مــارس (آذار) 1991م مبنطقــة املطــار
رشق محافظــة رفــح ألرسة فلســطينية بســيطة مكونــة مــن والديــه وأربــع أخــوات وثالثــة إخــوة ،وشــاء اللــه أن يكــون
هــو البكــر ألرستــه .ودرس مراحــل تعليمــه املختلفــة يف مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن مبحافظــة رفــح غــر أن
استشــهاده حــال دون إكاملــه لدراســته للمرحلــة الثانويــة العامــة لهــذا العــام.
صفاته وأخالقه

وعــن الصفــات التــي متتــع بهــا شــهيدنا قــال والــده« :عهدنــاه شــابًا مؤم ًنــا ملتز ًمــا بصالتــه ،متميـ ًزا بحســن الخلــق
مخلصــا يف جهــاده زاهــدً ا يف الدنيــا وملذاتهــا».
والحيــاء ،ومح ًبــا لعمــل الخــر وزيــارة األرحــام،
ً

يف حــن بــدا شــقيقه يوســف رابــط الجــأش قــوي العزميــة وهــو يتحــدث عــن الشــهيد قائـ ًـا« :الحمــد للــه الــذي
رشفنــي باستشــهاد شــقيقي ياســن الــذي كنــا نتوقــع استشــهاده يف كل لحظــة نســمع فيهــا عــن قصــف أو اجتيــاح،
حيــث كنــا نــرع يف االتصــال بــه لالطمئنــان عليــه حتــى كان استشــهاده».
وتابــع قولــه« :هــذا قدرنــا أن نضحــي وندفــع مــن دمنــا رضيبــة الواجــب والحريــة» متسـ ً
ـائل عــن حالــة الرتهــل
واالنكســار التــي تعيشــها األمــة العربيــة واإلســامية فيــا يقــف الشــعب الفلســطيني املحــارص وحيــدً ا يف مواجهــة أعتــى
ترســانة عســكرية يف العــامل مداف ًعــا عــن كرامــة ورشف األمــة العربيــة واإلســامية.
يف حــن حدثنــا رفيقــه أبــو مصعــب أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس قائـ ًـا« :لقــد عرفنــا الشــهيد ياســن رحمــه اللــه
ً
حريصــا عــى قيــام الليــل وصيــام النهــار» .ويضيــف« :كنــا نجلــس معــه
رجــا خفيــف الظــل ،عاملًــا بأمــور دينــه،
ً
لســاعات طــوال دون أن منــل مــن حديثــه فقــد كان ال يتكلــم إال مبــا فيــه الخــر والفــاح».
مشواره الجهادي

انضــم شــهيدنا الفــارس ياســن إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي ،وعمــل ضمــن اللجنــة الدعويــة حيــث صــار
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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محفظًــا للقــرآن الكريــم مبســجد املطــار ،باإلضافــة إىل نشــاطه يف مجــال الدعــوة ،ومــن ثــم جــاء اختيــاره للعمــل يف
صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
وخــال فــرة عملــه الجهــادي شــارك شــهيدنا املجاهــد ياســن يف تنفيــذ عــدة عمليــات جهاديــة منهــا :زرع عــدة
عبــوات موجهــة ضــد اآلليــات الصهيونيــة ،باإلضافــة إىل مشــاركته املســتمرة يف الربــاط عــى الثغــور والتصــدي للقــوات
الصهيونيــة املجتاحــة ملنطقــة املطــار.
ويُســجل لشــهيدنا الفــارس ياســن مشــاركته الفاعلــة يف التصــدي للمحرقــة الصهيونيــة حيــث متكــن الشــهيد مــن
االشــتباك املبــارش مــع القــوات الصهيونيــة املتمركــزة مبنطقــة املطــار.
موعد مع الشهادة

خــرج شــهيدنا الفــارس ياســن ورفيقــه الشــهيد املجاهــد عبــد املجيــد الحــاج صالــح فجــر يــوم الجمعــة املوافــق 22
مايــو (أيــار) 2009م لــزرع عبــوة ناســفة يف طريــق جيــب عســكري صهيــوين مبنطقــة صوفــا بعــد أن أديــا صــاة الفجــر
يف جامعــة ،لكــن أجهــزة رصــد العــدو كشــفتهام ،ودار اشــتباك عنيــف اســتمر ملــدة ســاعة ارتقيــا عــى إثــره شــهيدين
وهــا يــذودان عــن رشف األمــة وكرامتهــا يف مواجهــة املــروع االســتعامري.
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الشهيد املجاهد أسامة عبد الله محمود عياش
مجاهد مىض نحو وجه الله تعاىل

يــورث اآلبــاء األبنــاء شــعلة الجهــاد يف فلســطني لتواصــل اتقادهــا
الوهــاج حتــى يــرق فجــر الحريــة الســاطع .ومــن ســار عــى طريــق
الحريــة رأى ضــوء فجرهــا مهــا امتــد بــه املســر.

الميالد والنشأة

)(2009 - 1986

يبتســم القــدر يف ليلــة  25أبريــل (نيســان) 1986م لتتفتــح الزهــرة الرابعــة يف أرسة الحــاج عبــد اللــه عيــاش ليــورث
حــب فلســطني وكــره الكيــان الغاصــب عــن والــده.
ولــد الشــهيد املجاهــد أســامة عبــد اللــه عيــاش يف مدينــة رفــح ،تــل الســلطان ،وتــرىب يف أرسة متدينــة محافظــة،
قدمــت الكثــر يف ســبيل الوطــن ،تنحــدر مــن «بــر الســبع» التــي ُه ِّجــروا منهــا عــام 1948م.
درس الشــهيد املجاهــد أســامة املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة العمريــة التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة،
وانتقــل ملدرســة الشــهيد كــال عــدوان الثانويــة ،وأنهــى املرحلــة الثانويــة ،ليلتحــق بتخصــص علــم االجتــاع يف جامعــة
القــدس املفتوحــة.
يذكــر أن والــد الشــهيد املجاهــد أســامة ،مــن املناضلــن األوائــل يف الثــورة الفلســطينية ،واعتقــل  4م ـرات لــدى
قــوات االحتــال ،أصعبهــا بتاريــخ  2أكتوبــر (ترشيــن األول) 1979م ،وتنســم الحريــة يف صفقــة أحمــد جربيــل بتاريــخ
 20مايــو (أيــار) 1980م ،واعتقــل عــام1970م و1988م و1989م بغــرض التحقيــق ،لكــن هيهــات أن يحصــل االحتــال
عــى معلومــة ممــن رضعــوا العــزة واملقاومــة.
صفاته وأخالقه

طيــب الخلــق ،بــار بوالديــه ،يحبــه كل مــن رآه ألخالقــه واحرتامــه الشــديد لآلخريــن ،يحــب أن يرافقــه أبنــاء جيلــه
اللتزامــه الدينــي ،محافــظ عــى الصلــوات الخمــس وخاصــة صــاه الفجــر يف جامعــة ،حنــون عــى إخوتــه ،ذو مســئولية
يف كل مهــام تــوكل إليــه ،يقــول والــده« :اعتــدت عندمــا أســافر خــارج غــزة أن أوكل مســئولية البيــت ألســامة ،فهــو
جديــر بــأن يريــح بــايل وال أنشــغل مبســئولية البيــت ،بالرغــم مــن أن لديــه أ ًخــا يكــره بعــر ســنوات».
يبتســم أخــوه األصغــر سـ ًنا ابتســامة خفيفــة تنــم عــن أمل الفـراق ويقــول« :عالقتــي بأخــي أســامة ،أكــر مــن كونــه
أخــي ،عندمــا كنــت أخطــئ يف حــق أي شــخص يأخــذين عــى انفـراد ويوجهنــي وينصحنــي أن هــذا األمــر خطــأ ،ويجــب
االعتــذار للشــخص» .وختــم بالدعــاء ألخيــه الشــهيد املجاهــد أســامة بالرحمــة واملغفــرة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

تأثــر الشــهيد املجاهــد أســامة بوالــده الــذي عشــق الســاح والجهــاد مــن بدايــة الثــورة الفلســطينية ،وتأثــر أكــر
عندمــا اعتقلــت والدتــه وهــي حامــل الســتجوابها والتحقيــق معهــا حــول والــده .يف عــام 2006م التحــق الشــهيد الفــارس
أســامة بحركــة الجهــاد اإلســامي ليكــون منب ًعــا للنشــاط الدعــوة واألرسي يف منطقتــه ،وأرص أن يكــون ضمــن صفــوف
املجاهديــن يف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
ويف العــام 2007م انضــم للجنــاح العســكري رسايــا القــدس .عشــق الســاح ،وأحــب الربــاط يف ســبيل اللــه حيــث
يقــول والــده« :تعــود ابنــي أن يخــرج للربــاط يف ســبيل اللــه مــع رفاقــه يف رسايــا القــدس ،ويــأيت قبــل الفجــر بســاعة
تقري ًبــا ،ليظــل مســتيقظًا حتــى يذهــب للمســجد ،ومــن ثــم يعــود للنــوم».
بــدا مثـ ً
ـال للنشــاط العســكري بجــوار النشــاط الدينــي ألقرانــه يف املنطقــة ،عينــه متيقظــة دامئًــا ألي طــارئ ،مســتعد
للنــزول يف امليــدان كيفــا كانــت الظــروف.
موعد مع الشهادة

مؤملــة جــدً ا لحظــات الغــدر خاصــة مــن إخــوة لنــا نتشــابه يف نفــس األهــداف واملبــادئ ،يــروي لنــا والــده لحظــات
استشــهاده ،وقــد ظهــرت عليــه بــوادر األمل والحــزن فيقــول« :لدينــا بيــت يف منطقــة الشــوكة رشق مدينــه رفــح ،اعتــاد
أســامة أن يذهــب هنــاك كل فــرة ليتفقــد البيــت ،ويــروي األشــجار ،ويصلــح أي يش يريــد تصلي ًحــا ،يف العــارش مــن
رمضــان بتاريــخ  31أغســطس (آب) 2009م خــرج أســامة صبا ًحــا مــن البيــت برفقــة ابــن عمــه العامــل الزراعــي ملنطقــة
الشــوكة تقري ًبــا الســاعة الحاديــة عــرة ظهـ ًرا فتعــرض إلطــاق نــار مــن جهــة مجهولــة أدى إىل استشــهاده ،وعزاؤنــا أن
أســامة استشــهد صامئًــا ،رحمــه اللــه عليــه».
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الشهيد املجاهد كامل خالد شعبان الدحدوح
سار عىل درب والده

األبنــاء يســرون عــى درب اآلبــاء لنفــس الغايــة :تحريــر األرض من
الغاصــب الصهيــوين .يســتفيدون مــن تجربــة اآلبــاء الجهاديــة خــرة
وحكمــة وصـ ًرا .يضيفــون إىل مــا أنجــز اآلبــاء ،وميهــدون الطريــق لســر
األحفــاد .إنهــا رحلــة الجهــاد الفلســطيني الــذي ســيتوجه إن شــاء اللــه
تعــاىل وهــج الحريــة والنــر املبــن.
الميالد والنشأة

)(2009 - 1990

ولــد الشــهيد املجاهــد كامــل خالــد الدحــدوح يف حــي الزيتــون وســط مدينــة غــزة يف  21ينايــر (كانــون الثــاين)
1990م ألرسة فلســطينية مجاهــدة صابــرة محتســبة تتكــون مــن والدتــه وخمســة أشــقاء وشــقيقتني ترتيبــه الرابــع
بينهــم .والشــهيد املجاهــد كامــل هــو نجــل الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس خالــد الدحــدوح (أبــو الوليــد) الــذي
اغتالتــه يــد الغــدر الصهيونيــة يف  1مــارس (آذار) 2006م.
تلقــي شــهيدنا املجاهــد كامــل مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس مدينــة غــزة ،ثــم أنهــي دراســته
للمرحلــة الثانويــة العامــة مــن مدرســة زهــر العلمــي حيــث متيــز شــهيدنا بتفوقــه يف جميــع املراحــل الدراســية .التحــق
بجامعــة القــدس املفتوحــة كليــة التجــارة قســم «املحاســبة» ،فجــاء استشــهاده وهــو ال يـزال يف الســنة الجامعيــة األوىل.
صفاته وأخالقه

التــزم شــهيدنا املجاهــد كامــل منــذ صغــره بالصلــوات الخمــس يف املســجد القريــب مــن ســكناه ،وكذلــك مداو ًمــا
عــى قــرآن القــرآن الكريــم وحضــور الــدروس الدينيــة.

ُعهــد الشــهيد الفــارس كامــل مطي ًعــا لوالديــه ال يــرد لهــا طل ًبــا ،متتــع بعالقــت طيبــة مــع الجميــع لدماثــة خلقــه
وطيبــة قلبــه ،يحــب الخــر لــكل النــاس ،وســعى لصنعــه .صفــات جعلتــه محبوبًــا مــن الجميــع وموضــع ثقتهــم
واحرتامهــم.
مشواره الجهادي

تعــرف شــهيدنا املجاهــد كامــل عــى فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي مــن النبــع الصــايف حيــث تــرب فكــر اإلميــان
والوعــي والثــورة مــن والــده الشــهيد القائــد (أبــو الوليــد) فــا أن اندلعــت انتفاضــة األقــى املباركــة حتــى بــدأ شــهيدنا
الفــارس كامــل يفكــر جيــدً ا يف مكانــه بــن املجاهديــن للدفــاع عــن أرضــه ومقدســاته.
ومــع دخــول ســاح الصواريــخ القدســية املباركــة إىل مجــال العمــل املقــاوم والجهــادي التحــق شــهيدنا الفــارس كامــل
بالوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس واســتطاع مــن خاللهــا أن يــرب العــدو الصهيــوين يف عقــر داره.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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شــارك شــهيدنا املجاهــد كامــل يف الربــاط عــى الثغــور ترقبــا للعــدو الــذي اعتــاد الغــدر والهجــوم بــن حــن وآخــر
عــى مناطــق القطــاع ،كــا شــارك يف مواجهــة االجتياحــات الصهيونيــة.
موعد مع الشهادة

العــدو الصهيــوين دائــم التفكــر والتخطيــط الغتيــال املجاهديــن الفلســطينيني ،ولهــذا كانــت طائراتــه ترتصــد
تحركاتهــم ليــل نهــار ،ويف مســاء يــوم الجمعــة املوافــق  25ســبتمرب (أيلــول) 2009م ارتقــى الشــهداء الثالثــة (محمــود
البنــا ،وكامــل الدحــدوح ،ومحمــد مرشــود) يف منطقــة حــي التفــاح إثــر عمليــة اغتيــال جبانــة شــنتها طائـرات االســتطالع
بعدمــا قامــوا بإطــاق عــدة رجــات مــن صواريــخ الج ـراد عــى البلــدات الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة.
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الشهيد املجاهد محمد سامل الرباوي مرشود
أسد امليدان واملواجهة

هــذا الــدرب ال يســلكه إال العظــاء ومــن اجتمعــت فيهــم صفــات
الطهــارة وحــب التضحيــة والعطــاء ،فالطريــق شــائك وطويــل ويحتــاج
مــن الدمــاء غــزارة الشــال .محمــد مرشــود أيقــن أنــه ٍ
مــاض بــا
رجعــة ،فآثــر فلســطني عــى نفســه وفداهــا بروحــه وهــو يعلــم أن
حــور الجنــة تنتظــره بنفحــات الزهــور .فهني ًئــا لكــم الشــهادة ومنــا
ألــف ســام.

)(2009 - 1988

الميالد والنشأة

ول ــد الش ــهيد املجاه ــد محم ــد س ــامل مرش ــود (أب ــو جن ــدل) يف ح ــي الش ــجاعية مبدين ــة غ ــزة بتاري ــخ  20ماي ــو
(أي ــار) 1988م ألرسة فلس ــطينية مؤمن ــة مجاه ــدة تجمع ــت املحب ــة ب ــن أفراده ــا مكون ــة م ــن الوالدي ــن وأربع ــة
إخ ــوة وخم ــس أخ ــوات.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد محمــد مراحــل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس حــي الشــجاعية ،ومــن ثــم
تــرك مقاعــد الدراســة وعمــل يف حفــر آبــار امليــاه ليســاعد والــده عــى تحمــل مشــاق الحيــاة ومتطلبــات أرستــه الكبــرة.
صفاته وأخالقه

للش ــهيد املجاه ــد محم ــد م ــن كري ــم الصف ــات م ــا يع ــد ق ــدوة لآلخري ــن ،ورأس ه ــذه الصف ــات ق ــوة اإلمي ــان
الت ــي جعلت ــه مث ـ ً
ـال للمس ــلم الح ــق يف ص ــدق الق ــول والعم ــل ،وح ــب الوالدي ــن واحرتامه ــا وطاعته ــا يف وج ــوه
ال ــر والص ــاح .وظه ــرت ق ــوة إميان ــه يف حفاظ ــه ع ــى ص ــاة املس ــجد ،واإلكث ــار م ــن ت ــاوة الق ــرآن الكري ــم واألخ ــذ
قـ ً
ـول وس ــلوكًا مب ــا في ــه م ــن كري ــم الفضائ ــل وجلي ــل التوجيه ــات .وق ــد أكس ــبته صفات ــه الفاضل ــة محب ــة الذي ــن
ع ــارشوه واحرتامه ــم وثقته ــم الكب ــرة .وللوط ــن م ــكان واس ــع يف قل ــب ش ــهيدنا الف ــارس محم ــد؛ فش ــغل بهموم ــه
وآالم ــه وم ــا يلق ــاه الش ــعب الفلس ــطيني م ــن بط ــش وظل ــم ع ــى ي ــد االحت ــال الصهي ــوين ،فاندف ــع لالنض ــواء م ــع
مجاه ــدي املقاوم ــة لإلس ــهام يف تحري ــر ش ــعبه م ــن البط ــش والظل ــم.
مشواره الجهادي

مشــاهد القتــل والدمــار التــي متارســها قــوات االحتــال الصهيــوين املغتصبــة ألرضنــا ومقدســاتنا حركــت يف شــهيدنا
مشــاعر الثــأر واالنتقــام ،فالتحــق يف مطلــع عــام 2001م بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي خيــار «اإلميــان والوعــي
والثــورة» ،فــكان نعــم الشــاب امللتــزم واملؤمــن بفكــر الجهــاد املقــاوم لالحتــال وأعوانــه حيــث عمــل ضمــن اللجنــة
االجتامعيــة التابعــة لحركــة الجهــاد يف مســجد الرحمــن والقــرآن ،ومــن ثــم انخــرط يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي التــي عكفــت عــي إعــداده وتدريبــه عــى تنفيــذ املهــات الجهاديــة العســكرية
وفــق اإلمكانــات املتاحــة للمجاهديــن.
عمــل شــهيدنا املجاهــد محمــد بدايــة مشــواره الجهــادي ضمــن وحــدات الربــاط عــى الثغــور وكذلــك يف وحــدة
الرصــد .وقــد شــارك شــهيدنا الفــارس أبــو جنــدل يف جميــع عمليــات التصــدي للقــوات الصهيونيــة التــي اجتاحــت مدننــا
ومخيامتنــا والســيام يف اجتياحــات املنطقــة الرشقيــة مــن حــي الشــجاعية وحــي الزيتــون.
ومــع دخــول منظومــة الصواريــخ محليــة الصنــع إىل العمــل الجهــادي املقــاوم لالحتــال الصهيــوين انضــم شــهيدنا إىل
صفــوف الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرسايــا القــدس حيــث يســجل لــه مشــاركته يف إطــاق عـرات الصواريــخ القدســية
باتجــاه املغتصبــات واملواقــع الصهيونيــة املحاذيــة للقطــاع والســيام يف الحــرب األخــرة عــى قطــاع غــزة التــي أســفرت
عــن مقتــل وإصابــة العديــد مــن املغتصبــن الصهاينــة.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم الجمعــة املوافــق  25ســبتمرب (أيلــول) 2009م ارتقــى الشــهيد املجاهــد محمــد مرشــود إثــر عمليــة
اغتيــال جبانــة نفذتهــا طائـرات االســتطالع الصهيونيــة بحــق ثالثــة فرســان مــن رسايــا القــدس ،بعــد أن قامــوا بإطــاق
عــدة رجــات مــن صواريــخ الجـراد عــى البلــدات الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة .وهــم الشــهيد املجاهــد محمــود
مــوىس البنــا والشــهيد املجاهــد كامــل خالــد الدحــدوح والشــهيد املجاهــد محمــد ســامل مرشــود أثنــاء تواجدهــم يف حــي
التفــاح يف مدينــة غــزة.
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الشهيد املجاهد محمود موىس رمضان البنا
املؤمن الزاهد واملجاهد املقدام

يــرك املجاهــد الفلســطيني كل متــع الدنيــا وينــرف لتحريــر
وطنــه ،ويــرك أقــرب النــاس وأحبهــم إليــه :الزوجــة واألبنــاء .كل
هــذه التضحيــات الكبــرة مــن أجــل الديــن والوطــن .عــى نفــس
النهــج ســار الشــهيد املجاهــد محمــود البنــا .نادتــه فلســطني فلــم
يــردد .مل يلتفــت وراءه يســأل عــن مصــر األحبــاب األعـزاء بعــده.
يعلــم أنــه تركهــم يف ظــل رحمــة رحيــم كريــم جــل قــدره ،يحفــظ
)(2009 - 1985
أحبــاب الشــهداء مــن بعدهــم .إقــدام الشــهيد الفــارس محمــود يف
معــارك الجهــاد والتضحيــة ســطور مرشقــة هاديــة يف صفحــات حريــة الشــعب الفلســطيني إنســانا وترابــا.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد الفــارس محمــود مــوىس البنــا (أبــو خطــاب) يف  10فربايــر (شــباط) 1985م بحــي التفــاح رشق غــزة
ألرسة فلســطينية مجاهــدة تعــود جذورهــا إىل مدينــة «بــر الســبع» تتكــون مــن والديــه وخمســة إخــوة وشــقيقتني.

درس الشــهيد املجاهــد محمــود مراحــل تعليمــه األســاس واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئــن
بحــي الشــجاعية ،ومــن ثــم تــرك مقاعــد الدراســة وعمــل يف مهنــة الخياطــة.
تــزوج الشــهيد املجاهــد محمــود ورزقــه اللــه مولوديــن هــا خطــاب وشــهد .مــا يســتحق الذكــر أن أرسة محمــود
قدمــت ابنهــا حســن شــهيدً ا يف عمليــة اقتحــام مغتصبــة نفيــه ديكاليــم يف مجمــع غــوش قطيــف االســتيطاين وســط
قطــاع غــزة يف  15ديســمرب (كانــون األول) 2004م.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا البــار محمــود شــاب جــريء شــجاع القلــب كاتــم للــر ،يحســن إىل كل النــاس بلســانه ويــده ،يطيــع أبويــه
ويربهــا كــا أمــر اللــه ســبحانه وتعــاىل فأحبــه كل مــن عرفــه .والشــهيد محمــد محافــظ عــى صــاة املســجد شــأن
املســلم العــارف بأمــور دينــه ،املــدرك ملــا فيــه مــن أحــكام العبــادات وإرشــادات األخــاق ،وعالقتــه بالقــرآن الكريــم
عالقــة املؤمــن املحــب لــه ،العــارف لفضلــه العظيــم يف هدايــة النــاس إىل مــا يســعدهم يف دنياهــم وأخراهــم.

مشواره الجهادي

انضــم شــهيدنا الفــارس محمــود إىل صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي خــال انتفاضــة األقــى املباركــة ،والتــزم بفكــر
وأدبيــات حركــة الجهــاد اإلســامي .ثــم انضــم لصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي
وتلقــى يف تلــك املرحلــة العديــد مــن الــدورات العســكرية التــي تفــوق فيهــا عــى أقرانــه .ومــع بدايــة تشــكيل الوحــدة
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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الصاروخيــة وقــع االختيــار عــى شــهيدنا املجاهــد أبــو خطــاب ليكــون أحــد فرســانها ملــا متتــع بــه مــن صفــات نبيلــة
وأخــاق حميــدة وســامية وباإلضافــة إىل متتعــه بالشــجاعة والرسيــة والكتــان.
تعــرض شــهيدنا املقــدام أبــو خطــاب خــال مســرته الجهاديــة لعــدة محــاوالت اغتيــال بــاءت بالفشــل وأصيــب يف
إحداهــا إصابــة خطــرة.
قدمــت عائلــة الشــهيد املجاهــد محمــود البنــا العديــد مــن الشــهداء عــى طريــق العــزة والكرامــة ،منهــم شــقيقه
التــوأم االستشــهادي حســن البنــا منفــذ عمليــة موقــع (غيفــن) الصهيــوين التــي أســفرت عــن مقتــل ضابــط صهيــوين
وإصابــة خمســة آخريــن يف هجــوم لرسايــا القــدس وكتائــب شــهداء األقــى.
موعد مع الشهادة

ويف مســاء يــوم الجمعــة املوافــق  25ســبتمرب (أيلــول) 2009م ارتقــى الشــهداء الثالثــة (محمــود البنــا ،وكامــل
الدحــدوح ،ومحمــد مرشــود) شــهداء يف منطقــة حــي التفــاح إثــر عمليــة اغتيــال جبانــة نفذتهــا طائ ـرات االســتطالع
بعدمــا قامــوا بإطــاق عــدة قصفــات مــن صواريــخ الج ـراد عــى البلــدات الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة.
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الشهيد املجاهد أسامة عمر رضوان القصاص
نال ما متنى وفاز بالجنان

ال حريــة لــأرض واإلنســان إال بالقــوة .الســارق ال يعيــد مــا رسقــه
باملناشــدات؛ لــذا حمــل املجاهــد الفلســطيني ســاحه تحري ـ ًرا ألرضــه
وانتزا ًعــا لحريتــه ،ومل يهــب مــا يتطلبــه ذلــك الهــدف العظيــم مــن
تضحيــات بالنفــس ،فقدمهــا دون تــردد أو متســك مبتــع الحيــاة ،وهــذا
جعــل تاريــخ الجهــاد الفلســطيني زاخـ ًرا ببطــوالت فريــدة مجيــدة تعد
نفيســا هاديًــا إىل كل شــعب يقــاوم الظلــم والعــدوان ويــر
ذخــ ًرا ً
عــى الحيــاة يف وطنــه حــ ًرا كرميًــا .جهــاد الشــهيد املجاهــد أســامة
صــورة مرشقــة نبيلــة مــن صــور الجهــاد الفلســطيني البطــويل العــادل.

)(2010 - 1986

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد أســامة عمــر القصــاص (أبــو عمــر) يف  20أكتوبــر (ترشيــن األول) 1986م يف حــي الــدرج
مبدينــة غــزة يف أرسة مؤمنــة تــرىب أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واملقاومــة.
درس ش ــهيدنا املق ــاوم أس ــامة املرحل ــة االبتدائي ــة يف مدرس ــة املعتص ــم بالل ــه ،واملرحل ــة اإلعدادي ــة يف مدرس ــة
الريمــوك ،واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة فلســطني ،ثــم أوقــف تعليمــه ليعمــل مــع والــده يف مجــال نقليــات البضائــع
م ــن معاب ــر قط ــاع غ ــزة .وق ــد ت ــزوج ورزق ــه الل ــه  4أطف ــال وه ــم :عم ــر ،س ــلمى ،هب ــة ،س ــا.
صفاته وأخالقه

اتصــف شــهيدنا املقــدام أســامة بأخالقــه الحميــدة وصفاتــه النبيلــة والتزامــه وحبــه للشــهادة واملقاومــة؛ فمنــذ
صغــره نشــأ عــى موائــد تحفيــظ القــرآن الكريــم ومجالــس الذكــر ،كــا ُعــرف بشــخصيته الهادئــة التــي أحبهــا الجميــع
لجودهــا وكرمهــا وعطائهــا.

متتــع شــهيدنا البــار أبــو عمــر بشــخصية مرحــة ًجــدا كــا تؤكــد زوجتــه الصابــرة ،وظلــت االبتســامة تزيــن ثغــره ،ومل
يرفــض يو ًمــا مســاعدة محتــاج.
مشواره الجهادي

كان للجرائ ــم الصهيوني ــة البش ــعة بح ــق أبن ــاء ش ــعبنا الفلس ــطيني املراب ــط األث ــر الكب ــر يف بن ــاء ش ــخصيته حي ــث
كان ــت حافــ ًزا وداف ًع ــا ل ــه للتمس ــك والثب ــات ع ــى خي ــار الجه ــاد واملقاوم ــة لتحري ــر فلس ــطني والس ــر ع ــى خط ــا
الش ــهداء األطه ــار.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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انتمــى شــهيدنا املجاهــد أســامة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني خــال انتفاضــة األقــى املباركــة ،ثــم التحــق
بصفــوف الجنــاح العســكري «رسايــا القــدس» يف العــام 2008م.
شــارك شــهيدنا املقــدام أبــو عمــر يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة التــي خاضتهــا الرسايــا ضــد العــدو الصهيــوين،
ومنهــا الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة ملدينــة غــزة ،كــا كان لــه دور بــارز يف وحــدة الرصــد واالســتطالع التابعــة للرسايــا
وشــارك يف صــد العديــد مــن االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة.
أصيــب يف يــده اليــرى أثنــاء تأديتــه واجبــه الجهــادي يف الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008إصابــة بالغــة أدت
إىل وضــع بالتــن فيهــا ،إضافــة إىل رشخ طفيــف يف عظــم قدمــه.
موعد مع الشهادة

تقــول زوجتــه املحتســبة« :قبــل استشــهاده بأســبوع لــف نفســه برايــة الجهــاد وطلــب منهــا التقــاط الصــور وأخــذ
يقبــل أبنــاءه ويحتضنهــم وكأنــه يعلــم أن موعــد الرحيــل قــد حــان».
ارتقــى شــهيدنا الفــارس أســامة بتاريــخ  7ينايــر (كانــون الثــاين) 2010م خــال عمليــة حفــر نفــق الســتخدامه يف
مقاومــة العــدو حيــث حــدث انهيــار يف ســقف النفــق لينــال مــا متنــى ويفــوز بالجنــان ورضــا الرحمــن.
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الشهيد املجاهد مبارك رباع ربيع شلوف
وهب روحه من أجل كرس الحصار عن غزة

قوافــل الشــهداء ال متــي ســدى.إن الــذي ميــي هــو الطغيــان.
مبــارك تجــرع مــرارة االحتــال وهــو يف رحــم أمــه ،فخــرج يــرخ
بالجهــاد واملقاومــة ،ومل يتــوان عــن التضحيــة يف ســبيل اللــه لحظــة
واحــدة ،وهــب نفســه للــه وأقســم أن يدافــع عــن فلســطني التــي
ودعتــه شــهيدً ا.
الميالد والنشأة

)(2010 - 1982

مــع بــزوغ فجــر  28فربايــر (شــباط) 1982م ،يف بيــت غــزي بســيط ،ولــد الشــهيد املجاهــد مبــارك ربــاع شــلوف،
وســجل بوالدتــه بدايــة تاريــخ مجاهــد .وعــاش بــن أحضــان أرسة ملتزمــة ،تنحــدر مــن مدينــة بــر الســبع املحتلــة ،تــريب
أبناءهــا عــى الســمع والطاعــة وااللتـزام ،واحـرام اآلخريــن وتقديرهــم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد مبــارك تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث يف رفــح جنــوب قطــاع غــزة،
ومل يكمــل مشــواره التعليمــي ،فخــرج مــن املدرســة ليعيــل أرستــه املكونــة مــن ثالثــة عــر فــر ًدا ،فتمكــن مــن العمــل
يف الزراعــة ليجلــب بعــض املــال ليســاعد والــده.
ربــت العائلــة أبناءهــا عــى اإلســام وحــب التضحيــة مــن أجــل فلســطني ،وقدمــت مــن أبنائهــا الشــهيد املجاهــد
حامــد شــلوف قبــل شــهيدنا املجاهــد مبــارك؛ ألنهــا تعلــم أن هــذه األرض لــن تعــود إال بدمــاء الشــهداء.
صفاته وأخالقه

التــزم شــهيدنا الفــارس مبــارك يف مســجد مصعــب بــن عمــر القريــب مــن بيتــه ،فحافــظ عــى الصــاة فيــه .متتــع
شــهيدنا بعالقــة طيبــة بوالديــه اللذيــن حــرص عــى رضاهــا واالبتعــاد عــن كل مــا يغضبهــا ،وربطتــه عالقــة مميــزة
مــع إخوانــه وأخواتــه يحــرم الكبــر ويعطــف عــى الصغــر ،ويقــف دو ًمــا بجانبهــم يســاعدهم يف كل مــا يحتاجــون إليــه.
ُع ــرف ش ــهيدنا املجاه ــد مب ــارك رحم ــه الل ــه بك ــرة الزي ــارات ألرحام ــه ،ومل يع ــرف عن ــه يف ي ــوم م ــن األي ــام أن ــه
قاط ــع أح ــدً ا منه ــم .يش ــاركهم أفراحه ــم وأحزانه ــم دون كل ــل أو مل ــل حت ــى امتل ــك قلوبه ــم وحص ــل ع ــى مكان ــة
عظيم ــة عنده ــم.
مشواره الجهادي

عمــل شــهيدنا املجاهــد مبــارك يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي بعــد انســحاب قــوات االحتــال الصهيــوين مــن
قطــاع غــزة عــام 2005م ،وبــدأ يــردد عــى الحلقــات الدعويــة والنــدوات السياســية التــي متكــن املجاهديــن مــن معرفــة
فكــر حركــة الجهــاد اإلســامي.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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بعــد أن التحــق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي تلقــى العديــد مــن التدريبــات التــي
أهلتــه ليصبــح جنديًــا قــاد ًرا عــى مواجهــة أعدائــه انضــم لوحــدة املرابطــن ،وصــار يخــرج يوم ًيــا للربــاط عــى حــدود
الوطــن ليتمكــن مــن رصــد تحــركات االحتــال الصهيــوين ويخــر بهــا املجاهديــن يف مناطــق ربــاط أخــرى.
ُيســجل لشــهيدنا املقــدام مبــارك مشــاركته يف حفــر العديــد مــن األنفــاق لكــر الحصــار الصهيــوين الجائــر عــى
قطــاع غــزة منــذ العــام 2007م.
موعد مع الشهادة

ً
طويــا .فعندمــا كان يقــوم بحفــر أنفــاق عــى الرشيــط
فجــر  8ينايــر (كانــون الثــاين) 2010م انتظــره شــهيدنا
الحــدودي مــع مــر وبالتحديــد إىل الــرق مــن معــر رفــح فــإذ بطائـرات االحتــال تغــر بشــكل همجــي عــى منطقــة
األنفــاق ،وأطلقــت طائــرة ( )F16صاروخــن عــى النفــق الــذي يعمــل بــه أســفرا عــن استشــهاد الشــهيد املجاهــد مبــارك
وشــهيدين آخريــن مــن عائلــة املهمــوم وأبــو حشــيش ،وإصابــة ســتة آخريــن بجــروح متفاوتــة.

ش ــيعت جامه ــر غف ــرة م ــن املواطن ــن جثام ــن الش ــهداء الثالث ــة إىل مثواه ــم األخ ــر م ــن أم ــام مس ــجد الع ــودة
وس ــط مدين ــة رف ــح.
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الشهيد املجاهد محمد عبد العفو محمد العملة
عاىن اإلهامل الطبي يف سجون االحتالل وخرج

أســر فلســطيني عــاىن ويــات التعذيــب يف أقبيــة التحقيــق.
مارســت مصلحــة الســجون بحقــه جرائــم ال يتصــف بهــا إنســان
ونتيجــة الظــروف املأســاوية التــي عاشــها داخــل املعتقــل أصيــب بعدة
أمـراض قابلهــا االحتــال بسياســة اإلهامل الطبــي املمنهجة ومســكنات
ال تســمن وال تغنــي مــن جــوع فخــرج مــن الســجن لريقــد يف املشــفى
ويرحــل مــن عــى رسيــره شــهيدً ا.

)(2010 - 1983

الميالد والنشأة

يف بلــدة بيــت أوال قضــاء الخليــل ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد عبــد العفــو العملــة (أبــو الـراء) بتاريــخ  15أكتوبــر
(ترشيــن األول) 1983م لعائلــة مرابطــة علمتــه تعاليــم اإلســام وزرعــت يف قلبــه عشــق فلســطني.

درس شـــهيدنا املجاهـــد محمـــد املرحلـــة االبتدائيـــة يف مدرســـة بيـــت أوال للبنـــن ثـــم اإلعداديـــة والثانويـــة يف
م ــدارس البل ــدة وبع ــد ذل ــك التح ــق بجامع ــة بوليتكن ــك فلس ــطني وتخص ــص يف هندس ــة الديك ــور وتخ ــرج منه ــا
بتقدي ــر جي ــد جي ــدً ا.
تزوج الشهيد البار محمد بعد خروجه من السجن بفتاة مؤمنة أنجب منها ً
طفل سامه براء.
صفاته وأخالقه

منــذ بدايــة حياتــه حافــظ عــى صالتــه وبــدأ يحفــظ القــرآن الكريــم يف مســاجد البلــدة ،ومتيــز بأخالقــه الرفيعــة،
ثــم أصبــح مرش ًفــا عــى جلســات تحفيــظ وتعليــم أحــكام التجويــد ألشــبال البلــدة مــن الفتيــة الذيــن تربــوا عــى يديــه.
أحــب مجالســة أهــل العلــم واملتفقهــن يف الديــن يتــداول معهــم آيــات القــرآن وتفســرها وســرة النبــي محمــد 
وصحابتــه رضــوان اللــه عليهــم.

يش ــار إىل أن ش ــهيدنا املجاه ــد محم ــد ش ــارك كث ـرًا يف اإلذاع ــة املدرس ــية بق ـراءة الق ــرآن أم ــام الطلب ــة يف س ــاعات
الصب ــاح.
مشواره الجهادي

فلســطني احتلــت ذاكرتــه وســكنت قلبــه حتــى بــات يحلــم بتحريرهــا .وبــدأ يبحــث عــن ســبيل ميكنــه مــن مقاومــة
املحتــل .وخــال دراســته يف الجامعــة مــارس النشــاطات السياســية النقابيــة والعســكرية وشــارك إخوانــه يف الفعاليــات
السياســية يف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي حتــى أقدمــت قــوات االحتــال عــى اعتقالــه
عــى إثــر مامرســته لألنشــطة الطالبيــة والسياســية لحركــة الجهــاد االســامي حيــث وجهــت له تهــم االلتحــاق مبجموعات
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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الشــهيد القائــد محمــد أيــوب ســدر قائــد الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف جنــوب الضفــة .رفــض شــهيدنا
املجاهــد محمــد التهــم املوجهــة إليــه فحكمــت عليــه دولــة اإلرهــاب بالحكــم اإلداري وظلــت تجــدد يف األمــر حتــى
أمــى مــدة ثــاث ســنوات غــر آبهــن مبــا يعــاين مــن أمـراض مــن بينهــا التهــاب الكبــد الوبــايئ  Bوتضخــم الــكىل ضمــن
سياســة اإلهــال الطبــي التــي ينتهجهــا الكيــان ضــد األرسى املــرىض يف ســجونه.
أفرجــت قــوات االحتــال عنــه مصا ًبــا بفشــل كلــوي حــاد بســبب إهــال أطبــاء الســجن الذيــن مل يعطــوه عال ًجــا
أكــر مــن املســكنات مــا زاد حــدة املــرض.
ومــن بــن التهــم التــي وجههــا العــدو لشــهيدنا املجاهــد محمــد علمــه عــن عمليــة وادي النصــارى وعــدم كشــفها
لالحتــال أثنــاء اســتجوابه ،وقــد وجهــت لــه أيضً ــا تهمــة التخطيــط لعمليــة كبــرة يف أراضينــا املحتلــة عــام 1948م ،لكــن
شــهيدنا الفــارس محمــد ظــل ينكــر التهــم املوجهــة إليــه.
موعد مع الشهادة

بعدمــا أفــرج عنــه االحتــال مصا ًبــا بعــدة أمـراض نتيجــة التعذيــب املمنهــج داخــل أقبيــة التحقيــق تدهــورت حالتــه
الصحيــة ورقــد يف املشــفى الحكومــي مبدينــة الخليــل جنــوب الضفــة إىل أن انتقــل إىل العــا يف  3فربايــر (شــباط) 2010م
ليلحــق بالشــهداء والصديقــن واألنبيــاء .ونســأل اللــه العليــم القديــر أن يتقبلــه يف واســع رحمتــه ومغفرتــه.
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الشهيد املجاهد جهاد عطا سليامن الدغمة
أحد أبطال عملية استدراج األغبياء

أحــب فلســطني فجــاد بروحــه عــى ثراهــا ،فكانــت عظمــة
االستشــهاد التــي نالهــا الكثــرون مــن مجاهدينــا .املعركــة التــي
استشــهد فيهــا جهــاد حــوت مضامــن عســكرية وجهاديــة كثــرة
تجعلهــا أهــا للدراســة واســتخالص الــدالالت ،ومــن هــذه الــدالالت
مهــارة املجاهديــن الفلســطينيني يف التخطيــط القتــايل ،وشــجاعتهم
الكبــرة التــي يقــل مثيلهــا.

)(2010 - 1993

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد جهــاد عطــا الدغمــة يف  11مــارس (آذار) 1993م يف عبســان الكبــرة ألرسة محافظــة متمســكة
بدينهــا ربــت أبناءهــا تربيــة إســامية قوميــة تتكــون مــن الوالديــن وثالثــة أشــقاء وشــقيقتني .درس الشــهيد املجاهــد
جهــاد يف مــدارس البلــدة حتــى نــال الثانويــة العامــة.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد جهــاد الدغمــة باألخالق الحميــد وااللتـزام بتعاليم اإلســام العظيم ،فكان نعم الشــاب املســلم
البــار بوالديــه املحــب إلخوانــه ،امللتــزم يف أدائــه للصلــوات الخمــس ،املحــب لديــن اللــه ورســوله ،والغيــور عــى وطنــه.
مشواره الجهادي

يبــدو أنــه ليــس مطلوبًــا مــن الفلســطيني أن يعيــش طويـ ًـا ليكــون ســجله التاريخــي حافـ ًـا باالنتصــارات ،فاإلنســان
الفلســطيني شــاء قــدره منــذ والدتــه أن يكــون هد ًفــا آللــة القتــل الصهيــوين ،وبنــاء عليــه كان مطلوبًــا منــه دو ًمــا أن
يدافــع عــن نفســه بأقــل اإلمكانــات ،فشــهيدنا املجاهــد جهــاد الــذي عــاش طفولتــه يف بيــت بســيط يف أرسة تعيــش عــى
الكفــاف؛ كانــت فلســطني والقــدس حــارضة يف وجدانــه رغــم حاجتــه للقمــة العيــش والفـراش املريــح ،فلــم يفكــر يو ًمــا
يف حيــاة الرفاهيــة والنــوم عــى الحريــر ،وأقــى تفكــره لقمــة مــن الخبــز الناشــف تصنعهــا لــه والدتــه ليتقــوى بهــا عىل
طاعــة اللــه ورســوله ،ونــرة دينــه والدفــاع عــن أمتــه ،ومل يحتــاج الشــهيد املقــدام جهــاد جهــاز تلفــاز أو مذيا ًعــا لــرى
أو يســمع جرائــم العــدو الصهيــوين الــذي يتمركــز عــى بعــد أمتــار مــن بيتــه املصنــوع مــن الصفيــح الــذي مزقــه رصــاص
وقذائــف األبـراج العســكرية التــي مل تتــوان عــن زرع القتــل يف صفــوف أبنــاء شــعبنا يف الليــل والنهــار ليســقط العديــد
مــن أصدقائــه الذيــن قتلــوا أثنــاء مامرســتهم حقهــم الطبيعــي يف اللعــب والحيــاة .كــر جهــاد وكــر إحساســه وشــعوره
بظلــم بنــي يهــود ،فبحــث عــن ضالتــه فوجــد إخــوة لــه يشــاركونه نفــس شــعور الغضــب مــن هــذا العــدو املتغطــرس،
فــكان انضاممــه ملــروع الجهــاد املقاومــة ،مــروع تحريــر فلســطني كل فلســطني ،إنهــا حركــة الجهــاد اإلســامي الحضــن
الحــاين عــى أبنــاء شــعبها ،فــكان انضاممــه لصفــوف رسايــا القــدس املظفــرة التــي أوكلــت إليــه مهمــة رصــد ومتابعــة
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تحــركات العــدو الصهيــوين عــى طــول الرشيــط الحــدودي مــع االحتــال ،ولكــن الشــهيد الفــارس جهــاد الــذي اشــتعل
صــدره غيظًــا مــن بنــي صهيــون حــرص عــى نيــل الشــهادة يف ســاحة املواجهــة إال أن اإلخــوة يف رسايــا القــدس كانــوا
دو ًمــا يطلبــون منــه الصــر والــروي حتــى يشــتد عــودة ويصلــب ليكــون عــى قــدر املواجهــة مــع االحتــال.

موعد مع الشهادة

ُقــدر لشــهيدنا املجاهــد جهــاد أن يرتقــي إىل العــا يف عمليــة نوعيــة نفذهــا مــع الشــهيد املجاهــد ســليامن عبــد
الحكيــم عرفــات مــن رسايــا القــدس .مــن جهتهــا رسايــا القــدس نــرت التفاصيــل الكاملــة عــن عمليــة «اســتدراج
األغبيــاء» التــي نفذهــا مقاتلوهــا رشق بلــدة عبســان الجديــدة رشقــي مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة يــوم
الجمعــة املوافــق  26مــارس (آذار) 2010م ،وقالــت عــى لســان أحــد مجاهديهــا خــال املهرجــان التأبينــي لقائــد عمليــة
«اســتدراج األغبيــاء» ســليامن عرفــات الــذي استشــهد رشق خانيونــس« :إن العمليــة خطــط لهــا قبــل شــهر ونصــف مــن
تنفيذهــا حــن عكــف مجاهــدو الرصــد عــى مراقبــة تحــركات آليــات العــدو عــى الرشيــط الحــدودي يف تلــك املنطقــة،
وتــم تصويــر املــكان يف أوقــات مختلفــة للبحــث عــن ثغــرة ميكــن مــن خاللهــا إربــاك العــدو وتحقيــق عنــر املفاجــأة».
يواصــل املجاهــد حديثــه عــن اللحظــات األوىل للعملية الجريئة فيقول »:تقدم شــهيدنا ســليامن وشــهيدنا جهــاد زحفًا
ملســافة  300مــر ،واســتطاعا الوصــول إىل ثغــرة تــم رصدهــا قــرب الســياج األمنــي لالحتــال ،ونصبــا فيهــا عبــوة مموهــة
بطبيعــة املــكان ،وأثنــاء انســحابهام شــاهدا كالبًــا بوليســية داخــل الســياج ،فأرسعــا إىل االختبــاء خلــف تلة مــن الرمل عىل
بعــد بضعــة أمتــار منــه» ،وذكــر أن املجموعــة كانــت قــد نصبــت عبــوة عــى مقربة مــن املكان نفســه قبــل عدة أســابيع.
وتابــع حديثــه »:يف تلــك األثنــاء بــدأت األبـراج العســكرية بإطــاق أعــرة نارية بشــكل عشــوايئ ،وخرجــت دورية من
جنــود االحتــال يتقدمهــم قصــاص أثــر باتجاه العبوة الناســفة ،فيــا تابعت القوة العســكرية الســلك املوصــول بالعبوة».
لفــت املجاهــد إىل أن قصــاص األثــر اكتشــف مــكان وجــود إحــدى العبــوات واســتطاع قــص ســلك التفجــر ،فيــا
تقدمــت الوحــدة الخاصــة بخطــوات متســارعة نحــو املــكان الــذي اختبــأ فيــه الشــهداء الذيــن خرجــوا يف اللحظــة
الحاســمة ومــن مســافة قريبــة ،وهــم يــزأرون بهتــاف «اللــه أكــر» وأيديهــم ضاغطــة عــى الزنــاد ،فســقط جميــع
الجنــود أرضً ــا ومل نســمع إال رصاخهــم وعويلهــم ،ويف تلــك األثنــاء بــدأت وحــدة اإلســناد التــي كنــت أحــد عنارصهــا
بإطــاق النــار الكثيــف مــن أســلحتها املتوســطة نحــو الجنــود واألب ـراج العســكرية مــن محوريــن».
وبــن املجاهــد يف رسايــا القــدس أن عمليــة إطــاق النــار نحــو الجنــود اســتمرت لعــدة دقائــق ،قامــوا أثناءهــا بتفجــر
العبــوة الناســفة التــي تــم وضعهــا قبــل عــدة أســابيع ،وإطــاق قذيفــة ( )R.B.Gوزخــات مــن الرصــاص ،لتمكــن
املقتحمــن مــن االنســحاب .وأشــار إىل أن مــا حــدث مــن متثيــل بجثامــن الشــهداء ال يــدع مجـ ً
ـال للشــك يف مــا حققــه
الشــهداء مــن انتصــار وإنـزال خســائر فادحــة بقــوات االحتــال ،وقــد أعلــن العدو يف حينــه عن مقتــل جنديــن صهيونيني
أحدهــا برتبــة رائــد هــو نائــب قائــد كتيبــة لــواء جــوالين وإصابــة ثالثــة آخريــن ج ـراح أحدهــم وصفــت بالخطــرة.

390

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد سليامن عبد الحكيم عارف عرفات
رحلة الوفاء املتوجة بصدق الدماء

كثـرات هــن األمهــات الفلســطينيات الــايت قدمــن أكــر من شــهيد
محتســبات راجيــات حســن الثــواب لهــم ولهــن .الشــهيدان ســليامن
وهيثــم حبيبــان فقدتهــا أمهــا .أي قلــب أم يتحمــل أملًــا بهــذا الكــر
ســوى قلــب أم مؤمنــة صبــور؟
الميالد والنشأة

)(2010 - 1990

كان الشــهيد املجاهــد ســليامن عبــد الحكيــم عرفــات عــى موعــد مــع الشــهادة يف ذات الشــهر الــذي أرشقــت فيــه
شــمس نــور ميــاده الســاطع ،جــاء ميــاده يف ذكــرى معركــة «الكرامــة» بتاريــخ  21مــارس (آذار) 1990م وهــو اليــوم
الــذي اســتطاعت فيــه املقاومــة الفلســطينية الباســلة وأمــام صمــود أهلنــا يف مخيــات الشــتات ومبســاندة القــوات
األردنيــة أن تكــر أســطورة «الجيــش الــذي ال يقهــر» ..ولتــأيت عمليــة «اســتدراج األغبيــاء» التــي نفذهــا ثلــة مــن
املجاهديــن األطهــار بقيــادة الشــهيد املجاهــد ســليامن ،ورفيقــه الشــهيد املجاهــد جهــاد الدغمــة بــن تلــك املناســبتني
مــع فــارق أربعــة أيــام بــن كل منهــا لتؤكــد لــكل املنهزمــن أن «األرض» و»الكرامــة» يربطهــا ربــاط دم الشــهداء
الــذي لــن ينقطــع.
صفاته وأخالقه

أضافــت األم الصابــرة املحتســبة وهــي تخبــئ يف عينهــا دمعــة الفخــر املمزوجــة بــأمل الف ـراق« :أنــا فخــور ًة لصنــع
أبنــايئ بهــذا العــدو القابــض عــى أرواحنــا ،لكننــي حزينــة ألننــي أم ربّــت أطفالهــا وذاقــت املعانــاة وقســوة الحيــاة».

وأشــارت أم حســن إىل عمــق العالقــة املبنيــة عــى املحبــة والتعاضــدَّ التــي تتميــز بهــا أرستهــا املكونــة مــن خمســة
أبنــاء وابنتــن ،باإلضافــة إىل الشــهيدين الفتــة إىل أنــه باستشــهاد هيثــم وســليامن فقــدت شــمعتني كانــا ميــآن حيــاة
أرستهــا أم ـاً مرش ًقــا ،مســتدركة بالقــول« :إن استشــهادهام مــأ الدنيــا نــو ًرا وفر ًحــا وشــفى صــدور املؤمنــن».
مخلصــا يف جهــاده زاهــدً ا يف الدنيــا راغ ًبــا فيــا
أمــا عــن الفــارس ســليامن فقالــت األم واصفــة دماثــة خلقــه« :كان
ً
وعــد اللــه عبــاده املجاهديــن ،فكثـرًا مــا كان يتــودد إ َيل ويقبــل رأيس طال ًبــا منــي الدعــاء لــه بنيــل رشف الشــهادة يف
ســبيل اللــه».
وأشــارت أم حســن إىل مــدى تعلــق الشــهيد املجاهــد ســليامن بالشــهيد القائــد زيــاد أبــو طــر ،حيــث كان يحدثهــا
عــن رغبتــه يف تنفيــذ عمليــة انتقا ًمــا للشــهيد القائــد زيــاد وكل شــهداء فلســطني.
ويف خضــم حديثهــا تطرقــت والــدة الشــهيدين إىل أهــم الصفــات التــي متيــز بهــا ســليامن ،قائلـ ًة« :لعــل مــن أكــر
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الصفــات التــي متيــز بهــا ســليامن حكمتــه وجرأتــه ورجاحــة عقلــه ،فعــى الرغــم مــن كالمــه القليــل إال أنــه كان يتحفنــا
دو ًمــا برؤيتــه الســديدة لــكل أزمــة أو مشــكلة تواجهنــا لنجــد الحــل الصحيــح عنــده».
مشواره الجهادي

عــرف الشــهيد الفــارس ســليامن بحبــه للمقاومــة الســيام أنــه أدرك مــع وعيــه الفكــري بــأن املقاومــة هــي البوصلــة
الحقيقيــة للوصــول إىل القــدس ،وانتمــى إىل حركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2005م ،وشــارك بالفعاليــات التــي نظمتهــا
الحركــة يف مناطــق قطــاع غــزة .وانخــرط الح ًقــا بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي
لحرصــه عــى الجهــاد والقتــال يف ســبيل اللــه .وشــارك يف العديــد مــن العمليــات العســكرية التــي نفذتهــا رسايــا القــدس،
وذلــك شــارك يف التصــدي مــرات ومــرات لالجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة عــى بلدتــه حيــث تجــده يف الصفــوف
األماميــة للمقاتلــن.
موعد مع الشهادة

تقــول األم الصابــرة« :جــاءين ســليامن إىل املطبــخ قبــل تنفيــذ العمليــة ببضــع ســاعات بتاريــخ  26مــارس (آذار)
2010م حيــث كنــت أعــد الطعــام ،وطلــب منــي عــدم انتظــاره عــى الغــداء؛ ألنــه معــزوم عنــد أحــد رفاقــه ،والدعــاء
لــه بالتوفيــق والســداد».
وتضيــف األم« :مل ميــر وقــت طويــل حتــى ســمعت إطــاق نــار كثيــف مصــدره منطقــة الســياج األمنــي القريــب مــن
ـت مرسعــة إىل الشــارع ،ورأيــت ابنــي هيثــم يــرع الخطــا نحــو الحــدود ،فخرجــت خلفــه لكــن محــاواليت
بيتنــا ،فخرجـ ُ
لــرده بــاءت بالفشــل».
وتابعــت« :لحظــات مــرت حتــى أبلغــت بإصابــة هيثــم ونجــاة ســليامن ،ثــم علمــت باستشــهاد هيثــم ،فحمــدت اللــه
عــى اختيــاره أحــد أبنــايئ شــهيدً ا ،ثــم عــر عــى ســليامن بعــد يومــن شــهيدً ا يف مــرح العمليــة فتقبلــت األمــر بصــر
واحتســاب رغــم األمل الــذي اعتــرين عــى فراقهــا».
مــن جهتهــا زفــت رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي أحــد استشــهاديي عمليــة «اســتدراج
األغبيــاء» النوعيــة التــي وقعــت رشق خانيونــس حــن تســلل الشــهيد املجاهــد ســليامن عرفــات والشــهيد املجاهــد جهــاد
الدغمــة إىل مــا وراء أســاك الحــدود واشــتبكا مــع قــوة صهيونيــة راجلــة مــا أدى ملقتــل جنديــن صهيونيــن أحدهــا
برتبــة رائــد هــو نائــب قائــد كتيبــة لــواء جــوالين بالجيــش الصهيــوين.
وقالــت الرسايــا يف بيــان لهــا إن االستشــهادي املجاهــد ســليامن عبــد الحكيــم عرفــات ( 23عا ًمــا) مــن ســكان مدينــة
خانيونــس عــر عــى جثامنــه الطاهــر ممثـاً بــه رشق بلــدة عبســان بخــان يونــس وهــو أحــد منفــذي عمليــة اســتدراج
األغبيــاء النوعيــة التــي أدت ملقتــل جنديــن صهيونيــن أحدهــا برتبــة رائــد هــو نائــب قائــد كتيبــة لــواء جــوالين
وإصابــة ثالثــة آخريــن ج ـراح أحدهــم وصفــت بالخطــرة.
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الشهيد املجاهد هيثم عبد الحكيم عارف عرفات
استشهد باحثًا عن أخيه

يعــودون إىل أرض اآلبــاء مقاتلــن لســان حالهــم يقــول :الحــدود لــن
تكــون والقــاع والحصــون .وشــي ًئا فشــي ًئا ســتهوي القــاع والحصــون
التــي بناهــا الغاصبــون تحــت أقــدام جحافــل املجاهديــن العائديــن.

الميالد والنشأة

)(2010 - 1988

ولــد الشــهيد املجاهــد هيثــم عبــد الحكيــم عرفــات يف  31مــارس (آذار) 1988م ببلــدة عبســان الجديــدة ،وللشــهيد
ســبعة مــن اإلخــوة واثنتــان مــن األخــوات وقــدر اللــه أن يكــون شــهيدنا الرابــع بــن إخوانــه.
درس شــهيدنا املجاهــد هيثــم املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة جحــا ببلــدة بنــي ســهيال ،وأكمــل املرحلــة اإلعداديــة
باملدرســة العليــا للبنــن يف بلــدة عبســان الجديــدة ،وأتــم املرحلــة الثانويــة يف مدرســة املتنبــي الثانويــة للبنــن ،ثــم
التحــق بكليــة العلــوم والتكنولوجيــا ليــدرس الســكرتارية.
صفاته وأخالقه

هنــا تقــول والدتــه بــأن اللســان يعجــز عــن وصــف أخــاق هيثــم االبــن البــار الــذي متيــز بالطاعــة والحنــان عــى
والديــه ،واتصــف بأخالقــه الحميــدة الرفيعــة؛ فهــو مهــذب وحســن املعاملــة مــع اآلخريــن ،مــداوم عــى صلواتــه
وخصوصــا صــاة الفجــر يف بيــوت اللــه.

أحــب شــهيدنا املجاهــد هيثــم عمــل الخــر ومســاعدة اآلخريــن وخاصــة األهــل واألقــارب مــا جعلــه محبو ًبــا
وخصوصــا مــن أصدقائــه.
ً
مشواره الجهادي

تــرىب الشــهيد املجاهــد هيثــم عــى نبــع اإلميــان والوعــي والثــورة الــذي اكتســبه مــن إخوانــه امللتزمــن بالصــاة يف
بيــوت اللــه ،يســتمع إىل الــدروس الدينيــة باملســجد الــذي حــرص عــى الصــاة فيــه حيــث يعــد مــن أكــر الشــباب ثقافــة
بدينــه اإلســامي الحنيــف.
انضــم الشــهيد املجاهــد هيثــم إىل حركــة الجهــاد اإلســامي عــام 2007م متب ًعــا بذلــك طريــق الكثــر مــن إخوانــه
املجاهديــن املرابطــن الذيــن يتوافــدون إىل بيــوت اللــه ويدعــون النــاس إىل كل مافيــه الخــر ،والدفــاع عــن ديننــا
اإلســامي والوطــن وممتلكاتــه ،وقــد بــدأ بــدروس التوعيــة واإلرشــاد وتعليــق املنشــورات والصــور عــى الجــدران.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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شــارك شــهيدنا املجاهــد هيثــم يف العديــد مــن املهــام الجهاديــة التــي كلفتــه بهــا رسايــا القــدس ،باإلضافــة إىل
التصــدي لجنــود االحتــال خــال االجتياحــات املتكــررة مــن قبــل الجنــود الصهاينــة لبلــدة عبســان الجديــدة بحكــم أنهــا
قريبــة مــن الســياج الحــدودي الفاصــل.
موعد مع الشهادة

يف ي ــوم الجمع ــة  26م ــارس (آذار) 2010م س ــمع الش ــهيد املجاه ــد هيث ــم ص ــوت قص ــف طــران بالق ــرب م ــن
املنطق ــة ،فنه ــض ليطم ــن ع ــى ش ــقيقه الش ــهيد املجاه ــد س ــليامن فل ــم يج ــده فذه ــب يبح ــث عن ــه بالق ــرب م ــن
الس ــياج الح ــدودي.
مل يتمكــن الشــهيد املجاهــد هيثــم مــن رؤيــة شــقيقه الشــهيد املجاهــد ســليامن ،فرفــض التوقــف واســتمر بالبحــث
واالقـراب مــن الســياج الحــدودي فــإذ بطائــرة صهيونيــة تطلــق صارو ًخــا عليــه لريتقــي شــهيدً ا بــإذن اللــه.
الجديــر ذكــره أن الشــهيد املجاهــد ســليامن أحــد استشــهاديي عمليــة «اســتدراج األغبيــاء» النوعيــة التــي وقعــت
رشق خانيونــس حــن تســلل املجاهــدان ســليامن عرفــات وجهــاد الدغمــة التابعــان لرسايــا القــدس إىل مــا وراء أســاك
الحــدود مــا أدى ملقتــل صهيونيــن أحدهــا برتبــة رائــد هــو نائــب قائــد كتيبــة لــواء جــوالين بالجيــش الصهيــوين،
وإصابــة ثالثــة جنــود أحدهــا إصابتــه خطــرة.
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الشهيد املجاهد محمد حاتم صربي الكفارنة
فارس من زمن آخر

يف الزمــن الــذي تتســاقط فيــه عــورات املنهزمــن كأوراق التــوت
الخريفــي تتعــاىل نســات الريــح لنشــم معهــا ريــح الشــهادة التــي
تفــوح بعبــق جهــادي مميــز باللــون األســود واألصفــر.
زحــف عــى حبــات الرمــل الصفــراء يف ٍ
أرض تعطــرت مــرات
ومـرات بدمــاء زكيــة طهرتهــا مــن كل دنــس املحتلــن عــى مــر زمانهــا
العتيــق .أســاؤهم ُحفــرت عــى قبــور تعانقهــا حبــات املطــر يف
الشــتاء وحبــات النــدى يف الصيــف .وإن غفــل النــاس عنهــم فذكرهــم
أعــى عنــد الســاء وأهلهــا تاركــة للباقــن طري ًقــا مرســو ًما بحــروف
مخطوطــة بالــدم.

)(2010 - 1988

الميالد والنشأة

يف  28ديســمرب (كانــون األول) 1988م بــدت فلســطني عــى موعــد مــع ميــاد فــارس ســاح املراقبــة واالســتطالع
شــال قطــاع غــزة .ويف أزقــة بيــت حانــون نشــأ الشــهيد املجاهــد محمــد حاتــم الكفارنــة (أبــو حاتــم) ابــن الجنــاح
العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي رسايــا القــدس.
تــرىب شــهيدنا املجاهــد محمــد يف كنــف أرسة ُعــرف عنهــا ح ّبهــا للمقاومــة وفلســطني ،فقدمــت العديــد مــن أبنائهــا
شــهداء وأرسى مــن أجــل تحريــر هــذه األرض مــن دنــس الطغــاة الغاصبــن.

تلقــى شــهيدنا الفــارس محمــد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس وكالــة الغــوث ّللجئــن .ولصعوبــة األوضــاع
املعيشــية قــرر تــرك تعليمــه والعمــل ملســاعدة أرستــه محــدودة الدخــل .ويُذكــر أن شــهيدنا املجاهــد محمــد رحــل تــاركًا
خلفــه زوجــة صابــرة وطفـ ًـا مل يتجــاوز العرشيــن يو ًمــا.

صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املقــدام بــا ًرا بوالديــه تربطــه عالقــة مميــزة مــع جميــع أف ـراد أرستــه .ابتســامته مل تفــارق مح ّيــاه
مقدســا عــى كل
متيــزه بإطاللــة جعلتــه محبو ًبــا بــن جميــع أصدقائــه ،وشــغله هــم حاميــة الوطــن باعتبارهــا واج ًبــا
ً
فلســطيني غيــور عــى أرضــه.
ُعهــد بحبــه للخــر و ِف ْعلــه ومســاعدته للفقـراء واملحتاجــن والســعي يف حاجــات إخوانــه ،فخصــص الجــزء األكــر مــن
وقتــه يف ســبيل مســاعدة النــاس ورســم االبتســامة عــى شــفاه املحرومــن.
ُعــرف شــهيدنا املجاهــد محمــد رحمــه اللــه محببـاَ ألبيــه لدرجــة كبــرة ملــا قــام بــه مــن أعــال وخدمــة ألهــل بيتــه
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وأرستــه ،فاتســمت عالقتــه بإخوانــه بالطيبــة والتســامح .ومل يكــن لِ ُيغضــب أحــدً ا منهــم ،بــل يحــرص عــى راحتهــم.
مشواره الجهادي

يف خــال هــذه الرحلــة الجهاديــة الحافلــة باملجــد والبطــوالت تعــرض شــهيدنا مل ـرات عديــدة لعمليــات اســتهداف
مــن ِقبــل العــدو الصهيــوين يف طلعاتــه الجهاديــة إلطــاق الصواريــخ ،وحدثــت إحداهــا يف الحــرب األوىل عــى غــزة
( )2009/2008وقــد نجــاه اللــه منهــا .وتعــرض يف مرتــن منهــا لإلصابــة .مــرة يف يــده واألخــرى يف قدمــه .ورغــم املعانــاة
التــي عاشــها شــهيدنا املقــاوم محمــد مــن اإلصابــات التــي تعــرض لهــا إال أنــه خــاض الــدورات والتدريــب بقــوة ومل
تعقــه اإلصابــات عــن جهــاده ومواصلــة طريقــه ليغلــق هــذا الســجل الحافــل باملجــد يف هــذه الدنيــا وحســابات البــر،
ويبقــى هــذا الســجل مفتو ًحــا حتــى لقــاء ربــه إن شــاء اللــه تعــاىل.
انضــم شــهيدنا البــار محمــد لحركــة الجهــاد اإلســامي وتلقــى الرتبيــة واإلعــداد ومــارس النشــاطات التنظيميــة مثــل
جميــع أبنــاء الحركــة.
مــع مطلــع العــام 2007م تأهــل ليلتحــق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي،
فتجلَّــت إبداعــات شــهيدنا الفــارس محمــد يف هــذا الجانــب بعــد أن أعــد نفســه جيــدً ا .وتنقــل بــن الوحــدات املختلفــة
داخــل رسايــا القــدس ،وأبــدى القــادة يف رسايــا القــدس إعجابهــم بقدرتــه فرتقــى آلمــر مجموعــة ،ثــم انتقــل للعمــل يف
ســاح املدفعيــة ،ثــم ســاح القنــص.
ُســجلت لــه مشــاركة يف العديــد مــن املهــات الجهاديــة إحداهــا قنــص جنــدي صهيــوين داخــل جيــب صهيــوين
شــال القطــاع عــام 2009م ،واعــرف العــدو بــأن الجيــب تعــرض إلطــاق نــار مــن ســاح قناصــة .كــا شــارك يف قصــف
املغتصبــات الجامثــة عــى أراضينــا املحتلــة بالصواريــخ القدســية لينتهــي بــه املطــاف مسـ ً
ـئول للمنطقــة الرشقيــة لبلــدة
بيــت حانــون يف وحــدة الرصــد واالســتطالع.
موعد مع الشهادة

بعــد مســرة جهاديــة مرشفــة آن للشــهيد املجاهــد محمــد أن يحقــق أمنيتــه باالستشــهاد؛ ففــي يــوم األربعــاء 21
يوليــو (متــوز) 2010م استشــهد يف قصــف صهيــوين ملنطقــة بــورة أبــو جميــل يف بيــت حانــون شــال قطــاع غــزة ،فودعــه
األهــل واألصدقــاء واملجاهــدون وكل فلســطني وداع مجاهــد بطــل نــذر حياتــه للدفــاع عــن دينــه وأرضــه يف وجــه معتــد
غاصــب ال يفهــم ســوى لغــة القــوة والســاح.
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الشهيد املجاهد حاتم محمد إسامعيل الربدويل
مقاتل استثنايئ ومجاهد فذ

مل يرصفــه طلــب العلــم عــن الجهــاد؛ فاندفــع إليــه بــكل بســالة
وإقــدام حتــى اســتحق بأهليــة عاليــة لقــب «املقاتــل االســتثنايئ».
وهــذا ســلوك معــروف بــن كثرييــن مــن املجاهديــن الفلســطينيني
الذيــن يجمعــون بــن طلــب العلــم والجهــاد ،وبعضهــم يــرك العلــم
حــن يلــح عليــه الجهــاد.
الميالد والنشأة

)(2010 - 1989

أبــر النــور شــهيدنا املجاهــد حاتــم محمــد الربدويــل (أبــو القاســم) بتاريــخ  7فربايــر (شــباط) 1989م ،وهــو ينتمــي
لعائلــة فلســطينية الجئــة تعــود أصولهــا إىل قريــة «الجــورة» املحتلــة ،وهاجــرت كــا الكثــر مــن العائــات إىل مخيــات
الشــتات ،حيــث اســتقر بهــا املقــام بعــد رحلــة معانــاة يف مخيــم خانيونــس ،ثــم انتقلــت األرسة املكونــة مــن ســت
شــقيقات وشــقيقني للعيــش يف منطقــة القـرارة رشق محافظــة خانيونــس.
تلقــى الشــهيد املجاهــد حاتــم مراحــل تعليمــه املختلفــة مبــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن ،ثــم أنهــى املرحلــة
الثانويــة مــن مدرســة هــارون الرشــيد باملحافظــة ،ومــن ثــم التحــق بجامعــة األقــى تخصــص لغــة عربيــة ،حيــث كان
استشــهاده وهــو بالســنة الثالثــة الجامعيــة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا الفــارس أبــو القاســم بدماثــة خلقــه القويــم ،فــكان يألــف ويؤلــف ،ويداعــب الجميــع بابتســامته
املرحــة ،ظهــرت عليــه عالمــات الرجولــة وقــوة الشــكيمة وحــب النــاس منــذ الصغــر ،كام ميزتــه شــدة االلتـزام بالصلوات
الخمــس والعبــادات والنوافــل ،خاصــة صــاة الفجــر ،و ُعــرف بالتمســك بكتــاب اللــه واإلخــاص والتواضــع مــا ســاعده
عــى صقــل شــخصيته ،فهــو مرهــف الحــس ،دقيــق اإلدراك .واتصــف شــهيدنا البــار حاتــم بــر والديــه وطاعتهــا حيــث
ال يضجــر وال يتأفــف منهــا؛ فقلبــه العطــوف يقبــل الجميــع ويداعبهــم ويعطــف عليهــم ويتــودد لهــم ،وكان مقدا ًمــا
رافضً ــا للظلــم ينــري للتصــدي للمواقــف املتخاذلــة فهــو يصــدع للحــق صدا ًحــا بــه .بنفســه ،أحبــه كل مــن عرفــه ،وهــذا
مــا بــدا ظاهـ ًرا خــال تشــييع جثامنــه الطاهــر.
متيــز شــهيدنا املجاهــد أبــو القاســم بنســيجه االجتامعــي الواســع ،فــكان لــه أصدقــاء كــر يلتفــون حولــه مــن إخوانــه
يف املســجد والحــي ،يصــل الرحــم ويــزور إخوانــه ،كــا متيــز بأنــه أحــاط نفســه بثلــة مــن الشــباب امللتــزم والواعــي،
فــكان مثـ ً
ـال يف التكافــل االجتامعــي يف أرستــه ومســجده وأصدقائــه.
أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس يف محافظــة خانيونــس تحــدث عــن الشــهيد املجاهــد حاتــم قائ ـاً« :إن استشــهاد
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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حاتــم خســارة كبــر ًة لرسايــا القــدس يف املنطقــة الرشقيــة مــن محافظــة خانيونــس ،ملــا كان يتمتــع بــه مــن أخــاقٍ عاليــة
رفيعــة ،والتـزام منقطــع النظــر يف الصلــوات يف املســجد الســيام صــاة الفجــر ،واحرتامــه لقيادتــه العســكرية ،وتواضعــه
مــع إخوانــه مــن كافــة األطيــاف والفصائــل».
مشواره الجهادي

يعتــر الشــهيد املجاهــد حاتــم الربدويــل املجاهــد يف صفــوف رسايــا القــدس «مقاتـ ًـا اســتثنائ ًيا» و»مجاهــدً ا ف ـ ًذا»
يف صفــوف الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فهــو يقــف وراء تنفيــذ العديــد مــن العمليــات
الجهاديــة ضــد قــوات االحتــال الصهيــوين حيــث متكــن مــن اســتهداف العديــد مــن آليــات االحتــال عــى الحــدود
الرشقيــة لبلــدة الق ـرارة ،باإلضافــة إىل املشــاركة يف العديــد مــن عمليــات القنــص ضــد جنــود االحتــال .وباستشــهاد
الشــهيد الفــارس حاتــم أثنــاء تنفيــذه ملهمــة جهادي ـ ًة عــى الحــدود الرشقيــة ملدينــة خانيونــس تفقــد رسايــا القــدس
واحــدً ا مــن أهــم مجاهديهــا امليدانيــن يف املنطقــة الرشقيــة.

ويكشــف أبــو مجاهــد أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس ،عــن وقــوف الشــهيد املجاهــد حاتــم عــى رأس مجموعــة مــن
مجاهــدي رسايــا القــدس وراء تنفيــذ العديــد مــن العمليــات الجهاديــة ضــد آليــات وجرافــات وجنــود االحتــال عــى
طــول الحــدود الرشقيــة لجنــوب قطــاع غــزة ،باإلضافــة إىل مشــاركته الفاعلــة يف نصــب العبــوات املوجهــة والتصــدي
لالجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة.
ويقــول أبــو مجاهــد« :لقــد خــرج حاتــم لتنفيــذ املهمــة الجهاديــة رغــم ظــروف عائلتــه التــي كانــت تتهيــأ لــزواج
شــقيقته وانشــغالها يف اإلعــداد ملراســم زواجهــا ،فــأىب إال أن يكــون يف خنــدق املواجهــة األول للــرد عــى مجــازر بنــي
صهيــون ،فــكان عــرس شــهادته قبــل إمتــام زفــاف شــقيقته».
يف حــن قــال املجاهــد يف رسايــا القــدس أبــو ال ـراء« :لقــد كان أبــو القاســم يتمتــع بإمكانيــات عســكرية قتاليــة
متقدمــة ،يعززهــا حــس أمنــي ســاعده عــى تنفيــذ املهــات الجهاديــة بعيــدً ا عــن أعــن العمــاء واملندســن عــى طــول
الحــدود».
موعد مع الشهادة

قتلــت قــوات االحتــال الصهيــوين مواط ًنــا فلســطين ًيا يف الضفــة املحتلــة بدعــوى أنــه كان مســل ًحا ويحــاول الدخول إىل
مســتوطنة بــركان ،وتزامنــت تلــك الجرميــة مــع جرميــة أخــرى يف شــال قطــاع غــزة حــن قصفــت املدفعيــة الصهيونيــة
مجموعــة مــن املواطنــن يف بلــدة بيــت حانــون األمــر الــذي أســفر عــن استشــهاد مواطنــن وجــرح ســتة آخريــن ،فــردت
رسايــا القــدس عــى الجرميتــن بإطــاق قذائــف الهــاون عــى الثكنــات العســكرية املتاخمــة للحــدود الرشقيــة لبلــدة
الق ـرارة يف محافظــة خانيونــس .وكان شــهيدنا املجاهــد حاتــم الربدويــل أحــد الذيــن شــاركوا يف الــرد عــى العــدوان،
فاستشــهد بقذيفــة مدفعيــة مــن العــدو قبــل أن يتمكــن مــن االنســحاب ،وكان ذلــك يف  22يوليــو (متــوز) 2010م.
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الشهيد املجاهد جهاد صبحي طه عفانة
طاعة لله واستشهاد يف سبيله

إىل الذيــن امتطــوا صهــوة خيولهــم ليصنعــوا لألمــة أمجــا ًدا ال
تغيــب .إىل الذيــن حطمــوا القيــود والســدود واقتحمــوا ليلنــا الحالك
ليمضــوا نحــو ضيــاء الصبــاح .إىل مــن ارتــدوا عبــاءة املجــد وتركونــا
را تعــر
يف عــامل الوهــم .إىل الذيــن صنعــوا مــن أشــائهم املباركــة جـ ً
فوقــه جيــوش النــر القادمــة رغــم حرقــة االنتصــار.
أيهــا الشــهداء األطهــار! أنتــم الرقــم الصعــب يف هــذا الزمــن
الصعــب .طريقكــم ال يســلكه إال املؤمنــون الصابــرون واملجاهــدون .إليكــم نصــوغ كلامتنــا الباليــة لعلنــا نقــرب منكــم
ونقتبــس مــن وهــج ضيائكــم ونلتمــس دربكــم .نخــط ســرتكم لتكــون نرب ًاســا لنــا يهدينــا إىل طريــق العــزة والكرامــة
والنــر بــإذن اللــه.
)(2010 - 1990

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد جهــاد صبحــي عفانــة يف مخيــم جباليــا بتاريــخ  26مايــو (أيــار) 1990م ألرسة مل تعــرف أنهــا
فارســا جديــدً ا ومقاتـ ًـا يف رسايــا القــدس ،فمنــذ نعومــة أظافــره ألقــت فلســطني بهمهــا يف قلبــه وبــن يديــه .ترىب
أنجبــت ً
كغــره مــن أبنــاء شــعبه يف بيــت متواضــع ،فعــاىن مع أرستــه ظلم املحتل وبطشــه ومـرارة التهجــر حيث تعود جــذوره إىل
قريــة «بريــر» املحتلــة منــذ العــام 1948م ،وفهــم رغــم صغــر ســنه أن وطنــه يف حاجــة ملــن يدافع عنــه ويرد هــذا الظلم.

نشــأ شــهيدنا املقــدام جهــاد يف أحضــان أرسة ملتزمــة ربــاه والــده فيهــا مــع بقيــة إخوتــه عــى تعاليــم الديــن
وســاحته واســتقامته وحــب الوطــن وعشــق األرض .درس املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث،
ثــم انتقــل إىل مدرســة أحمــد الشــقريي الســتكامل املرحلــة الثانويــة حتــى حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة.
ســجلت عائلــة عفانــة العديــد مــن األبطــال يف ســجالت الشــهداء نذكــر منهــم :الشــهيد فتحــي عفانــة والشــهيد عيــد
عفانــة والشــهيد أحمــد عيــد عفانــة.
صفاته وأخالقه

غلــب الحــب واالحـرام عــى قلــب كل مــن عــرف شــهيدنا الفــارس جهــاد أو جلــس معــه ولــو ملــرة واحــدة ،فــرى
طيبــة القلــب والـراءة العذبــة ناقشــة خطوطهــا وراســمة مالمحهــا عــى وجهــه .حــرص عــى بــر والديــه ،فــا مــن أمــر
أو طلــب أو حاجــة يريدهــا والــداه إال وأرسع كالــرق لتنفيذهــا وإحضارهــا .وكثـرًا مــا ســاعد والدتــه يف أمــور ومشــاغل
البيــت الكثــرة.
مــا أن كــر شــهيدنا املجاهــد جهــاد وقــوي عــوده حتــى توجــه إىل بيــوت الرجــال الذيــن يكونــون يف ضيافــة الرحمــن
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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واتجــه بروحــه وقلبــه وكل كيانــه إىل املســجد ،وانصــب عــى مصحفــه وكالم ربــه يــردده ليــل نهــار ،يتغنــى ويرتنــم
بآياتــه ،ويحــاول جاهــدً ا أن ينفــذ ولــو القليــل منهــا.
متيــز شــهيدنا املقــدام جهــاد بعالقــات جيــدة وطيبــة بــن إخوانــه يف املســجد ،ولــه بصمتــه الخاصــة يف جميــع أعــال
ونشــاطات املســجد الدعويــة منهــا أو الجامهرييــة حيــث عمــل يف اللجــان اإلعالميــة التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي.
كــا لــه دور فاعــل يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وناشــط فاعــل يف العمــل
الدعــوي؛ فلطاملــا دعــا الصغــار والكبــار مــن أهلــه وجريانــه إىل االلتـزام يف بيــوت اللــه ،وااللتحــاق بالركــب الــذي يتجــه
صــوب القــدس وتحريــر كل الـراب مــن أيــدي الغـزاة املحتلــن.
مشواره الجهادي

نشــأ شــهيدنا جهــاد يف أرسة مجاهــدة مشــهود لهــا بالنضــال حيــث قدمــت عــى امتــداد مســرة ال ـراع الع ـرات
مــن الشــهداء والجرحــى واألرسى ،فتــرب حــب اللــه والوطــن فتأثــر بخالــه الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس فتحــي
عفانــة والشــهيد القائــد عيــد عفانــة والشــهيد أحمــد عيــد عفانــة .ويعتــر ذلــك حافـ ًزا ليلتحــق بصفــوف حركــة الجهــاد
اإلســامي ويــرىب عــى النهــج الرســايل الطاهــر منــد نعومــة أظافــره وعــى العطــاء والتضحيــة.

بعــد أن رأى شــهيدنا املقــاوم جهــاد الظلــم الــذي حــل بأبنــاء شــعبه عــى أيــدي الصهاينــة الجبنــاء ،وبعــد اعتقــال
أخيــه طــه تاقــت نفســه للجهــاد يف ســبيل اللــه أكــر فأكــر لدفــع الظلــم عــن أهلــه وشــعبه ،فانضــم إىل صفــوف رسايــا
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ،وشــارك يف العديــد مــن األعــال الجهاديــة منهــا صــد عــدد مــن
االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملخيــم جباليــا والربــاط عــى الثغــور لحراســة املخيــم وزرع العبــوات للعــدو
وآلياتــه ،وقــد حــرص _رحمــه اللــه_ عــى اســتغالل ســاعات الربــاط الثمينــة يف الذكــر والتســبيح وطاعــة اللــه ،ونصــح
إخوانــه املجاهديــن وتذكريهــم باللــه.
يُذكــر أن شــهيدنا الفــارس جهــاد عمــل يف وحــدة الرصــد واالســتطالع التابعــة لرسايــا القــدس حيــث كان لــه دور
فاعــل يف رصــد العديــد مــن أهــداف العــدو عــى طــول الرشيــط الحــدودي ملنطقــة جباليــا.
موعد مع الشهادة

يف يــوم األربعــاء املوافــق  27أكتوبــر (ترشيــن األول) 2010م يــوم حمــل لشــهيدنا املقــدام جهــاد مــا متنــاه طويـ ًـا
أثنــاء قيامــه مبهمــة اســتطالعية رشق بلــدة بيــت حانــون كشــفته آليــات العــدو املتمركــزة عــى الرشيــط الحــدودي
وحــددت مــكان تواجــده فأطلقــت عليــه عــدة قذائــف أصابــت إحداهــا جســده الطاهــر لريتقــي إىل العــا شــهيدً ا.
ســالت دمــاؤه الطاهــرة لــروي عطــش فلســطني ،وارتفعــت روحــه إىل الجنــان بــإذن اللــه ،ونــال بذلــك شــهادة يف
ســبيل اللــه مقبـ ًـا غــر مدبــر.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد إبراهيم محمود ربيع النجار
جهاد املخلصني وشهادة املجاهدين

أحــب الشــهداء ،فاقتفــى أثرهــم ،وســعى ســعيهم .شــارك يف
أعراســهم ،ومتنــى دامئًــا أن يكــون هــو الشــهيد .حــاول االلتحــاق بهــم.
ســكنوا يف قلبــه حتــى عــرف طريقهــم ،فــكان االستشــهادي املجاهــد
مــروان النجــار ،والشــهيد املجاهــد نــارص النــذر ،واالستشــهادي املجاهد
إبراهيــم نــر ،والشــهيد املجاهــد حمــدي البطــش ،فعاهدهــم عــى
املــي قد ًمــا عــى نهجهــم حتــى اصطفــاه اللــه عــز وجــل بجوارهــم.

)(2010 - 1989

الميالد والنشأة

يف  20فرباي ــر (ش ــباط) 1989م ط ـ ّـل ن ــور ش ــهيدنا الحبي ــب إبراهي ــم محم ــود النج ــار (أب ــو ال ـراء) املول ــود الثال ــث
لوالدي ــه حي ــث من ــا وترع ــرع ب ــن جنب ــات بي ــت م ــن بي ــوت جبالي ــا البل ــد املتواضع ــة ،فتح ــى به ــدوء الطب ــع ،مؤدبً ــا
من ــذ صغ ــره.

التحــق شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم باملدرســة ليبــدأ مشــواره التعليمــي االبتــدايئ يف مدرســة أســامة بــن زيــد ،ومــن
ثــم درس املرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة الرافعــي حيــث خــرج مــن صفــوف املدرســة اإلعداديــة ليســاعد والــده يف أمــور
الحيــاة الصعبــة التــي متــر بهــا معظــم األرس يف قطاعنــا الحبيــب.
صفاته وأخالقه

شــكل الجــو األرسي والرتبــوي العــام الــذي نشــأ وترعــرع يف كنفــه الشــهيد املجاهــد إبراهيــم النجــار الصفــات
واملالمــح العامــة لشــخصيته مــا جعلــه ملتز ًمــا بتعاليــم الديــن العظيــم منــذ نعومــة أظافــره خلو ًقــا محبــا لآلخريــن،
متفان ًيــا يف خدمتهــم ،مؤث ـ ًرا عــى نفســه ولــو كان بــه خصاصــة.
َع ــرف ش ــهيدنا معن ــى ق ــول الرس ــول املصطف ــى علي ــه الص ــاة والس ــام »:ط ــوىب مل ــن يألف ــون ويؤلف ــون» وه ــو
م ــا متثل ــه يف عالقات ــه م ــع اآلخري ــن ،حي ــث أح ــاط نفس ــه بثل ــة م ــن الش ــباب املس ــلم امللت ــزم ليكون ــوا ل ــه عونًــا ع ــى
الخ ــر ك ــا ه ــو له ــم .ه ــذا عوضً ــا ع ــن عالقات ــه األرسي ــة املتمي ــزة حي ــث إن ــه ب ــار بوالدي ــه ،واص ــل لرحم ــه.
تلــك الصفــات التــي اكتســبها مــن أرستــه املحافظــة وامللتزمــة ال بــد لهــا مــن صقــل وتنميــة شــخصيته ،ثــم جــاء
املس ــجد مبثاب ــة الرتب ــة الخصب ــة لن ــاء ب ــذور الخ ــر والعط ــاء يف نفس ــه ،فالت ــزم مس ــجد خديج ــة بن ــت خويل ــد ريض
الل ــه عنه ــا ال ــذي جبل ــت أركان ــه بدم ــاء العدي ــد م ــن الش ــهداء األتقي ــاء مبثاب ــة الحض ــن الداف ــئ ب ــن إخوان ــه م ــن
ش ــباب وش ــيوخ املس ــجد الذي ــن ترب ــوا ع ــى موائ ــد الق ــرآن وموائ ــد الوع ــي واإلمي ــان والث ــورة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد إبراهيــم النجــار بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني فوجــد ضالتــه يف أحضانهــا ،وترعــرع
عــى فكرهــا الجهــادي املميــز وعــى موائــد الذكــر والقــرآن الكريــم ،ثــم انضــم إىل جناحهــا العســكري رسايــا القــدس
ليعمــل يف صفــوف وحــدات املرابطــن عــى الثغــور التابعــة للرسايــا املجاهــدة .وشــارك شــهيدنا إبراهيــم يف العديــد مــن
املهــات الجهاديــة ،وصــد االجتياحــات الصهيونيــة التــي تشــنها قــوات االحتــال عــى شــال قطــاع غــزة ،ويف مهــات
الرصــد واالســتطالع ملراقبــة تحــركات العــدو.
موعد مع الشهادة

إن لــكل إنســان يف هــذا الوجــود ســاعة البــد أن يرحــل فيهــا إىل ربــه ،ويفــارق األهــل واألحبــاب والدنيــا مبــا فيهــا،
وكثــرون هــم الذيــن ميوتــون كل لحظــة ،وقالئــل هــم الذيــن يرتكــون بصــات غائــرة يف صفحــات التاريــخ يســطرونها
مبــداد الــدم األحمــر القــاين.

يف  2ديســمرب (كانــون األول) 2010م ،متكــن شــهيدنا املقــدام إبراهيــم مــن الوصــول إىل الســلك الفاصــل مــع رفيــق
دربــه االستشــهادي جــال عبــد الكريــم نــر وهــا يحمــان املــوت الــزؤام ألعــداء اللــه ،وأثنــاء تواجدهــا يف املنطقــة
رشق بلــدة جباليــا كشــفت دبابــات العــدو املتمركــزة يف املــكان حضورهــا لتطلــق قذائفهــا الحاقــدة باتجاههــا لريســا
بدمهــا الطاهــر ملحمـ ًة تعجــل طريقهــا للخلــود.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد جالل عبد الكريم محمد نرص
الجندي الصادق يف كل املواقع

كث ــرون ه ــم الذي ــن ميوت ــون كل لحظ ــة ،لك ــن قلي ــل م ــن نس ــمع
به ــم ونعلمه ــم .وقلي ــل م ــن ذاك القلي ــل الذي ــن يرتك ــون بص ــات
غائ ــرة يف جب ــن التاري ــخ وصفحات ــه الت ــي يس ــطرونها مب ــداد ال ــدم
األحم ــر الق ــاين .وق ــد كان ش ــهيدنا أب ــو مصع ــب م ــن القلي ــل الذي ــن
طلق ــوا الدني ــا ،وع ــاش فيه ــا يعم ــل لآلخ ــرة .وح ــان ل ــه أن ين ــزل
ع ــن ج ــواده ويرح ــل ليظف ــر بالش ــهادة يف س ــبيل الل ــه تل ــك الت ــي
طامل ــا س ــعى له ــا ومتناه ــا.

)(2010 - 1990

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد جــال عبــد الكريــم نــر يف  6ديســمرب (كانــون األول) 1990م يف بلــدة جباليــا شــال
قطــاع غــزة ألرسة مجاهــدة ملتزمــة بتعاليــم دينهــا ،فنــا وترعــرع يف أحضانهــا وربــاه والــده عــى أخــاق اإلســام
القويــم ،أمــا والدتــه فقــد أرضعتــه حــب الجهــاد واألرض وحــب فلســطني ،وعلمتــه التشــبث بــاألرض والوطــن وبغــض
العــدو الصهيــوين الغاصــب املحتــل ،فكــر شــهيدنا املجاهــد جــال وهــو يعــد نفســه ليكــون مــن رجــال فلســطني الذيــن
يدافعــون عنهــا مضحــن بحياتهــم مــن أجــل بالدهــم.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد جــال تعليمــه االبتــدايئ مبدرســة ســعد بــن أيب وقــاص واإلعــدادي يف مدرســة أســامة بــن
زيــد ،ثــم واصــل تعليمــه الثانــوي يف مدرســة عثــان بــن عفــان ،فحصــل منهــا عــى شــهادة الثانويــة العامــة .وأجــره
ضيــق األحــوال املاديــة عــى العمــل ليســاعد والديــه يف أرستــه املكونــة مــن عــرة إخــوة و أخــوات.
صفاته و أخالقه

شــهيدنا املجاهــد جــال مــن األشــخاص املحبوبــن ملــا متتــع بــه مــن أخــاق وصفــات جعلتــه موضــع حــب وتقديــر
مــن قبــل أهلــه و أصدقائــه ،فهــو حســن املعاملــة ،طيــب القلــب ،لــن الجانــب ،مشــهور بقلــة كالمــه ،معهــود مبســامحته
لــكل مــن قــد يخطــئ يف حقــه ،ال يظلــم أحــدً ا وال يحقــر أحــدً ا يحــب عمــل الخــر حتــى لــو عــى حســابه.

يف الح ــي ال ــذي ت ــرىب وك ــر في ــه ،وم ــع جريان ــه ،ع ــرف ش ــهيدنا املجاه ــد ج ــال بالخ ــر والص ــاح ال ــذي يش ــهد ل ــه
ب ــه جمي ــع أه ــل البل ــدة ،فلق ــد ح ــرص ع ــى مس ــاعدة الجمي ــع دون أن يطلب ــوا املس ــاعدة ،وم ــد له ــم ي ــد الع ــون
ب ــكل ح ــب وإخ ــاص وصف ــاء .وكذل ــك ع ــرف بابتس ــامته الصادق ــة الصافي ــة الت ــي مل تف ــارق وجه ــه وبحرص ــه الش ــديد
ع ــى دع ــوة الن ــاس إىل الخ ــر والطاع ــات .ش ــارك األحب ــاب ووق ــف بجواره ــم يف جمي ــع مناس ــباتهم م ــن س ــعادة
أفــراح أو حت ــى أحــزان وأتــراح.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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التحــق شــهيدنا املجاهــد جــال بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ،فــرىب عــى موائــد القــرآن والذكــر يف
مســجد القططــي يف بلــدة جباليــا شــال القطــاع ،فعــرف طريقــه وزوايــاه وأركانــه منــذ نعومــة أظافــره والتــزم دعويًــا
مخلصــا لحركتــه ودعوتــه ليكــون الجنــدي املخلــص
يف صفــوف الحركــة حتــى أصبــح أحــد أبنائهــا داع ًيــا مجاهــدً ا عامـ ًـا ً
يف كل مــا يكلــف بــه مــن إخوانــه ومســئوليه ،فشــارك يف جميــع فعاليــات ونشــاطات الحركــة مــن مسـرات ومهرجانــات
ونــدوات ولقــاءات نظمتهــا الحركــة يف شــال غــزة.
مل يطــل صــر شــهيدنا جــال حتــى انضــم رحمــه اللــه إىل صفــوف مجاهــدي رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي بعــد أن أثبــت تفانيــه يف العمــل ،وشــجاعته وصالبتــه ،فاختــاره إخوانــه يف الرسايــا ليكــون أحــد الجنــود
املجاهديــن يف ســبيل اللــه عــز وجــل وضمــن صفــوف رسايــا القــدس لــواء الشــال .تلقــى التدريبــات العســكرية ،وفنــون
القتــال عــى أيــدي قادتــه يف رسايــا القــدس حتــى يكــون جنديًــا قــاد ًرا عــى خــوض املعــارك مــع القــوات الصهيونيــة.
حــرص شــهيدنا املجاهــد جــال عــى الربــاط بالليــل ،وشــارك يف عــدة مهــات جهاديــة منهــا زرع العبــوات والرصــد
املكثــف لتحصينــات العــدو يف شــال ورشق مخيــم جباليــا والربــاط املتقــدم وصــد اإلجتياحــات والتوغــات الصهيونيــة
ملناطــق شــال غــزة .
موعد مع الشهادة

يف  2ديســمرب (كانــون األول) 2010م متكــن شــهيدنا املقــدام جــال مــن الوصــول اىل الســلك الفاصــل شــال قطــاع
غــزة برفقــة رفيــق دربــه االستشــهادي إبراهيــم محمــود النجــار وهــا يحمــان املــوت الــزؤام ألعــداء اللــه يف عمليــة
استشــهادية جــرى اإلعــداد لهــا قبــل مــدة مــن موعــد تنفيذهــا .واثنــاء تواجدهــا يف املنطقــة كشــفت دبابــات العــدو
املتمركــزة يف املــكان حضورهــا ،فأطلقــت نــران قذائفهــا الحاقــدة باتجاههــا فاشــتبك معهــا املجاهــدان قبــل أن
يستشــهدا ويرســا بدمهــا الطاهــر ملحم ـ ًة ويرتقيــا شــهيدين.
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الشهيد املجاهد محمود يوسف شحدة النجار
عشق حمل بندقية الجهاد دفا ًعا عن األرض

أحــب فلســطني يف غربتــه ،وحــن عــاد إليهــا ترجــم حبــه يف البعــد
جهــا ًدا حتــى نــال الشــهادة يف معركــة بطوليــة مل تــرك يف جســده
موض ًعــا دون إصابــة برصاصــة أو شــظية .هكــذا هــم محبــو فلســطني:
حــب حتــى الشــهادة دفا ًعــا عنهــا.
الميالد والنشأة

)(2010 - 1989

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــود يوســف النجــار يف  9ســبتمرب (أيلــول) 1989م بجمهوريــة ليبيــا العربيــة حيــث ُه ِّجــر
أهلــه مــن بلــدة «أم ســلمة» قضــاء يافــا عــام 1948م ،واســتقر بهــم املقــام ببلــدة خزاعــة جنــوب قطــاع غــزة وفيهــا
أنهــى تعليمــه الثانــوي فيهــا.
صفاته وأخالقه

تؤكــد والدتــه أم محمــود بقلــب حزيــن وعيــون تقطــر بالدمــوع« :ال زلــت ال أصــدق أن ابنــي قــد غــاب عــن الحيــاة
وبشــكل أبــدي رغــم أننــي ق ّبلــت جبهتــه وجســده املــرج بالدمــاء» .تأملــت األم الثــكىل بعــد صمــت صــورة ابنهــا
الشــهيد بالبـ ّزة العســكرية وهــو يحمــل عــى كتفــه قــاذف ( ،)R.B.Gوقالــت« :لقــد كان شــابًا ياف ًعــا مفعـ ًـا بالحيــاة،
يرفــض الظلــم والعــدوان ،اختــار دربــه بإرادتــه؛ فقــد طلــب منــي إذا مـ ّن اللــه عليــه بالشــهادة أن ال أبكيــه؛ ألنــه كان
يعلــم جيــدً ا كــم كنــت أخــاف عليــه ،فهني ًئــا لــه الشــهادة التــي متناهــا دو ًمــا».
ورغــم الحــزن واألمل الــذي تجرعتــه أم محمــود إال أنهــا بــدأت وبقلــب األم الحانيــة تتحــدث عــن طفولــة ابنهــا
وذكرياتهــا معــه وكأن الــروح ردت إليهــا مجــد ًدا .تقــول« :منــذ صغــره وهــو يتميــز بالتفــوق والــذكاء والهــدوء ،أحبــه
جميــع مــن عرفــه لصــدق تعاملــه وطيبتــه ومســاعدته يل يف صنــع الطعــام» .وتابعــت حديثهــا بعــد أن التقطــت أنفاســها
للحظــات« :كان الشــهيد مؤم ًنــا باللــه ،مواظ ًبــا عــى الصلــوات الخمــس ،وصــوم النوافــل والفــروض ،وق ـراءة القــرآن
والخــروج يف ســبيل اللــه دامئًــا يدعــو برضــا اللــه ثــم رضــا والديــه».

فيــا وصــف والــده (أبــو محمــود) نجلــه الشــهيد بالشــاب املتديــن الخلــوق املطيــع لــه املحــب للجميــع ،مؤكــدً ا أن
فراقــه كان صدمــة وفاجعــة ،ولكنــه قــدر اللــه ،متمن ًيــا مــن اللــه أن يجمعــه وإيــاه وكل املســلمني يف جنــة الرحمــن التــي
وعــد بهــا عبــاده الصابريــن .وأضــاف أبــو محمــود قائـ ًـا إن الشــهيد مل يتــوان عــن مســاعدته يف كافــة األمــور الحياتيــة،
حتــى إنــه كان يعطــي والــده راتبــه الشــهري فــور اســتالمه مــن عملــه الخــاص يف محاولــة منــه لتقاســم أعبــاء ومســئولية
أرستهــم بعدمــا فقــد والــده العمــل يف األرض التــي جرفتهــا اآلليــات الصهيونيــة وحالــت دون إمكانيــة وصولهــم إليهــا.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مل تكــن مشــاهد الظلــم والقهــر التــي عاشــها الشــهيد املجاهــد محمــود مــع أبنــاء شــعبه املطحــون بعــد عودتــه
وأرستــه مــن املهجــر يف الجامهرييــة العربيــة الليبيــة ســوى دافــع قــوي لاللتحــاق بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي
يف فلســطني يف عــام 2008م إميانًــا بحقــه وحــق كل فلســطيني وعــريب ومســلم ينتمــي لهــذا الشــعب أو ينتمــي لهــذه
األمــة مهــا بعــدت املســافات أن ميتشــق الســاح ليواجــه بثبــات وعزميــة الرتســانة الصهيونيــة املدعومــة مــن أمريــكا
وزبانيتهــا ،وإلميانــه الراســخ بعدالــة قضيــة شــعبه ووطنــه ولقناعاتــه أن االحتــال وبســواعد املجاهديــن زائــل المحالــة.
نشــط شــهيدنا املجاهــد محمــود يف صفــوف الرابطــة اإلســامية اإلطــار الطــايب لحركــة الجهــاد اإلســامي ،كــا كان
مــن املحفظــن لكتــاب اللــه يف املســجد ،كــا عمــل يف املجــال اإلعالمــي يف منطقــة خزاعــة وكان مــن الذيــن يدعــون
الشــباب إىل الجهــاد واملقاومــة.
وانضــم الشــهيد املجاهــد محمــود بعــد فــرة مــن الوقــت إىل صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة
الجهــاد اإلســامي ،حيــث تلقــى العديــد مــن الــدورات التأهيليــة ،ثــم عمــل ضمــن وحــدات الرصــد واملتابعــة .وشــارك
الشــهيد يف صــد العديــد مــن االجتياحــات خاصــة يف منطقتــي بلــدة خزاعــة وعبســان الكبــرة .ويُســجل للشــهيد املجاهــد
محمــود نصــب العديــد مــن العبــوات وقــذف العديــد مــن اآلليــات الصهيونيــة بقذائــف ( .)R.B.Gوتلقــى قبــل فــرة
مــن استشــهاده دورة متخصصــة يف وحــدة املدفعيــة.
ـتلهم حديث رســول الله« :اســتعينوا
و ُعــرف الشــهيد املجاهــد محمــود بالرسيــة والكتــان ،فــكان يعمــل بصمــت مسـ ً
عــى قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــان» .وكان شــهيدنا املجاهــد زاهــدً ا يف هــذه الدنيــا الفانيــة طام ًعــا يف جنــة عرضهــا
الســموات واألرض أُعــدت للمتقني.
موعد مع الشهادة

يــروي األخ املجاهــد أبــو مقــداد وهــو أحــد رفــاق درب الشــهيد املجاهــد محمــود إىل أن الشــهيد محمــود ورفيقــه
الشــهيد املجاهــد مصعــب أبــو روك كانــا يف مهمــة جهاديــة يف  26ديســمرب (كانــون األول) 2010م حيــث زرعــا خاللهــا
عبــوة ناســفة يف طريــق تســلكه الوحــدات الخاصــة قري ًبــا جــدً ا مــن الســياج األمنــي غــر أن أجهــزة الرصــد الصهيونيــة
كشــفتهام فأطلقــت عــدة رصاصــات باتجاههــا إال أنهــا مل يبديــا أي حركــة ،فتقدمــت وحــدة خاصــة مــن لــواء «غوالين»
باتجاههــا لتمشــيط منطقــة إطــاق الرصــاص ،ومــع وصــول جنــود االحتــال للنقطــة «الصفــر» ،انقــض الشــهيدان
عليهــا مــع صيحــات اللــه أكــر مــا أحــدث حالــة مــن اإلربــاك والتخبــط يف صفــوف الجنــود األمــر الــذي دفــع لتدخــل
الطائ ـرات الحربيــة الصهيونيــة واآلليــات املدرعــة إلنقــاذ جنــود االحتــال مــن ن ـران املجاهديــن محمــود ومصعــب
ووحــدة اإلســناد التــي كانــت ترافــق الشــهيدين.
ويضيــف أبــو مقــداد أن الشــهيد املجاهــد محمــود مل يستشــهد عــى الفــور ،بــل أصيــب يف ســاقه إصابــة بالغــة حالت
دون متكنــه مــن الحركــة ،ورغــم محاولــة رفاقــه ســحبه ألكــر املناطــق أم ًنــا إال أن شــدة وكثافــة نـران االحتــال حالــت
دون ذلــك حيــث طلــب الشــهيد الفــارس محمــود مــن رفاقــه تركــه واالنســحاب متهـ ًـا جيــش االحتــال بإعــدام الشــهيد
املجاهــد محمــود حيــث مل يبــق يف جســده موضــع إصبــع إال واخرتقتــه رصاصــة حقــد صهيونيــة أو شــظية مدفعيــة.
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الشهيد املجاهد مصعب عيىس عيل أبو روك
مىض مجاهدً ا صنديدً ا عىل خطا العظامء

«أيب العزي ــز ..أعل ــم متا ًم ــا س ــبب قلق ــك الش ــديد ع ــي ،ولك ــن
أنســـيت يـــا أبـــت أنـــك أنـــت مـــن زرعـــت يفَّ حـــب الجهـــاد
واالستش ــهاد ي ــوم كن ــت تصحبن ــي مع ــك لحض ــور فعالي ــات وأنش ــطة
حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي؟! أو لي ــس الجه ــاد ف ــرض ع ــن علين ــا؛ ألن
بن ــي صهي ــون اس ــتباحوا أرضن ــا ودنس ــوا مقدس ــاتنا وقتل ــوا أطفالن ــا
الرض ــع وش ــيوخنا الرك ــع؟ بالل ــه علي ــك أجبن ــي م ــن س ــينترص لدم ــوع
األطف ــال اليتام ــى ورصخ ــات أخواتن ــا الث ــكاىل؟! (م ــن رس ــالة الش ــهيد
مصع ــب األخ ــرة لوال ــده).

)(2010 - 1990

الميالد والنشأة

فارســا معطــا ًء فاحتضنتــه بــن جنبــات
 12ينايــر (كانــون الثــاين) 1990م هــو اليــوم الــذي اســتقبلت فيــه فلســطني ً
بلــدة خزاعــة مبحافظــة خانيونــس الواقعــة جنــوب قطــاع غــزة فعــاش وترعــرع يف أرسة بســيطة صابــرة ملتزمــة بتعاليــم
اإلســام تجبلــه بحــب الوطــن وترضعــه ألبنائهــا فجــاءت الثمــرة أن قدمــت مصعــب شــهيدً ا .تتكــون تلــك األرسة مــن
أربعــة أشــقاء وشــقيقتني مصعــب أكربهــم سـ ًنا.
تلقــى الشــهيد املجاهــد مصعــب تعليمــه االبتــدايئ يف مــدارس بلــدة خزاعــة واإلعــدادي يف مــدارس بلــدة بنــي ســهيال
حتــى أنهــى الدبلــوم مــن مركــز التدريــب املهنــي الواقــع يف مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة.
صفاته وأخالقه

تقــول والــدة الشــهيد أم مصعــب« :عالقتنــا مبصعــب مميــزة وقامئة عىل الحــب واالحـرام والتقدير والتبجيــل واإليثار؛
فقــد تحمــل مســئولية أرستنــا الكبــرة بعــد اعتقــال والــده الــذي اســتمر عــدة ســنوات ،فلــم يتــوان عــن تلبيــة جميــع
رغباتنــا ومتطلباتنــا حتــى عــى حســاب نفســه؛ ألنــه تــرىب تربيــة صالحــة نابعــة مــن أصــول الديــن اإلســامي القويــم».

وتابع ــت قائل ــة« :لق ــد ش ــكل مصعب_رحم ــه الل ــه_ منوذ ًج ــا فري ــدً ا للش ــاب املؤم ــن امللت ــزم واالب ــن الصال ــح
الب ــار ال ــذي يهت ــم بأم ــر املس ــلمني يف بق ــاع األرض ويح ــزن مل ــا يتعرض ــون ل ــه م ــن اغتص ــاب وقت ــل وضي ــاع بس ــبب
ضعفه ــم وتفرقه ــم».
شــخصية الشــهيد مصعــب الفتــة للنظــر؛ فقــد انشــغل كثــرًا بحــال أمتــه وشــعبه املحــارص يف غــزة واملمــزق
باملســتوطنات يف الضفــة املحتلــة .وعــرف محافظًــا عــى صــاة املســجد ،محسـ ًنا للجميــع ،رسيــع املعونــة للنــاس ،عــايل
األدب مــع األهــل والجــران واألصدقــاء ،واتصــف بجســارة القلــب التــي تجلــت يف معركــة استشــهاده.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة تــرىب الشــهيد املجاهــد مصعــب عــى النهــج الجهــادي املقــاوم لالحتــال
الصهيــوين الــذي اغتصــب أرضنــا وهجــر أجدادنــا ،وقتــل كل صــور الحيــاة فينــا ،فانخــرط يف العمــل املقــاوم لالحتــال
بأبســط اإلمكانــات املوجــودة وهــي الحجــر عمـاً مبقولــة الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي رحمــه اللــه« :الجهــاد عــى
قــدر اإلمــكان» ،فتميــز بــن األشــبال مبشــاركته املؤثــرة يف الفعاليــات التــي نظمهــا الحركــة باملنطقــة .تعــرف بعدهــا عــى
منهــج الحركــة ومبادئهــا وفكرهــا وجهادهــا املبنــي عــى أســاس مــن العقيــدة اإلســامية الســليمة .ونظـ ًرا اللتزامــه غــر
املحــدود إســام ًيا وحرك ًيــا ارتــأى إخوانــه املجاهــدون يف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي ضمــه
إىل صفوفهــم بعــد إلحــاح وإرصار شــديد منــه ،فــكان مثــاالً للمجاهــد امللتــزم ،وأبــدى رغبــة كبــرة للعمــل االستشــهادي،
كــا أظهــر تفو ًقــا عــى أقرانــه يف كل الــدورات التــي تلقاهــا بالقنــص واملدفعيــة.
موعد مع الشهادة

يــروي أحــد رفــاق درب الشــهيد املجاهــد مصعــب يف رسايــا القــدس تفاصيــل الشــهادة التــي حظــي بهــا الشــهيد
الفــارس مصعــب ورفيقــه محمــود النجــار يف  26ديســمرب (كانــون األول) 2010م حينــا توجهــا صــوب املنطقــة الرشقيــة
لبلــدة خزاعــة يف طريــق تســلكه الوحــدات الخاصــة قريــب جــدً ا مــن الســياج األمنــي وزرعــا عبــوة ناســفة غــر أن أجهزة
الرصــد الصهيونيــة كشــفتهم ،فأطلقــت عــدة رصاصــات خطــاط باتجاههــا إال أن الشــهيدين مل يقومــا بــأي حركــة،
فتقدمــت وحــدة خاصــة مــن لــواء «غــوالين» باتجاههــا لتمشــيط منطقــة إطــاق الرصــاص ،ومــع وصــول جنــود العــدو
لنقطــة الصفــر انقــض عليهــم الشــهيدان مــع صيحــات التكبــر مــا أحــدث حالــة مــن اإلربــاك والتخبــط يف صفــوف
الجنــود األمــر الــذي دفــع إىل تدخــل الطائـرات الحربيــة الصهيونيــة واآلليــات املدرعــة إلنقــاذ جنــود االحتــال مــن نـران
الشــهيدين املجاهديــن مصعــب ومحمــود ووحــدة اإلســناد التــي رافقــت الشــهيدين .وقــد ارتقــى الشــهيد املجاهــد
مصعــب إىل العــا عــى الفــور بينــا أصيــب الشــهيد املجاهــد محمــود النجــار إصابــة بالغــة حالــت دون متكنــه مــن
الحركــة ،ويرتقــي شــهيدً ا ملتح ًقــا برفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد مصعــب بعــد قيــام قــوات االحتــال الصهيــوين بإطــاق
رصاصهــا وقذائفهــا الحاقــدة بشــكل مبــارش عليــه.
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الشهيد املجاهد خلدون ماجد أحمد سمودي
أراد بناء عش الزوجية فرزقه الله ذلك يف الجنة

الحجــر والشــجر واإلنســان وكل شــر يف فلســطني ذاق املــر .حتــى
أطفالــك يــا فلســطني هبــوا لنرصتــك وتحريــرك .الشــباب تعلقــت
قلوبهــم باللــه والجهــاد يف ســبيله .مل يــرددوا يف طلــب الشــهادة والذود
عــن املســجد األقــى ،كل يشء يف فلســطني رصخ وهــب لنجدتــه.
الميالد والنشأة

)(2011 - 1986

ولــد الشــهيد املجاهــد خلــدون ماجــد ســمودي يــوم  30ينايــر (كانــون الثــاين) 1986م يف بلــدة اليامــون غــرب جنــن،
درس يف مدارســها وأنهــى الثانويــة العامــة الفــرع األديب مبعــدل  % 87يف مدرســة اليامــون الثانويــة للبنــن ،لكنــه مل يكمــل
دراســته الجامعيــة بســبب الظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا أرستــه املكونــة مــن أربعــة أشــقاء وثــاث شــقيقات.

صفاته وأخالقه

تتحــدث األم عــن صفــات فلــذة كبدهــا وأنفاســها تخــرج بصعوبــة مــن شــدة املــرض« :خلــدون محبــوب جــدً ا ،لقــد
حــرص عــى أال يُغضــب أحــدً ا ،كــا عــرف متســام ًحا وخجـ ً
ـول».
وتضيــف« :التــزم ابنــي خلــدون بصالتــه يف املســجد ،وقـراءة القــرآن ،وحافــظ عــى صيــام يومــي االثنــن والخميــس
مــن كل أســبوع ،تعلــق بإخوتــه كثـرًا كــا أنــه مطيــع يل ولوالــده ودائــم لطلــب الرضــا منــا».

مشواره الجهادي

مــن هنــاك البدايــة ،بدايــة فــارس مــن فرســان فلســطني الذيــن يضحــون بالغــايل والنفيــس يف ســبيل إعــاء كلمــة
اللــه وتحريــر فلســطني .أثنــاء مــروره بأحــد الحواجــز العســكرية الصهيونيــة املتنقلــة عــام 2007م اعتقــل ملــدة  3أشــهر
يف ســجن مجــدو بتهمــة رشــق الحجــارة عــى الجنــود ،ومــن قــاع األرس خــرج حامـ ًـا نهــج الشــهيد الدكتــور فتحــي
الشــقاقي وخيــار حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني.
تحــرر شــهيدنا املجاهــد خلــدون مــن الســجن وتعــرف عــى صديقــه الشــهيد املجاهــد ســامل عمــر ســمودي الــذي
استشــهد بعــده بأســبوع ،وقــد الزمــا بعضهــا بعضً ــا وســلكا درب الجهــاد.

موعد مع الشهادة

اعتــاد أن يــودع أمــه ويطلــب رضاهــا بــرف النظــر عــن وجهتــه يف صبيحــة كل يــوم إال يوم استشــهاده؛ يوم الســبت
 8ينايــر (كانــون الثــاين) 2011م حــن خــرج دون أن يراهــا بعدمــا أخربهــا بأنــه ســيتوجه للبحــث عــن عمــل آخــر دون
اإلفصــاح عــن املــكان ،ولكــن هــذه املــرة أخــر والــده أنــه متوجــه إىل جنــن ،وأوصــاه بــأن يتصــل بــه حــال لــزم األمــر.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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اعتــاد الشــهيد املجاهــد خلــدون أن يعمــل يف الزراعــة يف ســهل برقــن القريــب مــن بلــدة اليامــون غــريب جنــن ،وتــرك
العمــل هنــاك بعدمــا أخــره أحــد أقربائــه بوجــود فــرص عمــل يف أريحــا ،فتوجــه هنــاك للبحــث عــن عمــل ،بحســب
مــا أكــد شــقيقه خالــد.
يــروي أحــد شــهود العيــان بــأن الشــهيد املجاهــد خلــدون عــر أحــد مســالك حاجــز الحم ـرا الصهيــوين يف منطقــة
األغــوار الوســطى رشق مدينــة نابلــس شــال الضفــة الغربيــة املحتلــة ،وعندمــا أوقفتــه املجنــدة للتفتيــش فتــح ســرته
التــي يرتديهــا ورصخ :اللــه أكــر! ال يوجــد معــي يشء .ومــا أن لفظهــا حتــى اخــرق الرصــاص جســده مــن قبــل الجنــدي
املتواجــد عــى بــرج املراقبــة عــى الحاجــز .وأفــادت والدتــه بــأن شــقيقها الــذي يســكن منطقــة الجفتلــك قــرب أريحــا
اســتمع لتقريــر تلفزيــوين أذيــع عــى القنــاة العربيــة الثانيــة يفيــد بــأن الجيــش الصهيــوين أخطــأ يف قتــل الشــهيد
املجاهــد خلــدون ،وظنــه شــابًا آخــر وصلتهــم إخباريــة عنــه.
تؤكــد زوجــة شــقيق الشــهيد املجاهــد خلــدون أنهــا رأتــه يف اليــوم الثــاين مــن إنجابهــا لطفــل أســموه خلــدون تيم ًنــا
بعمــه الشــهيد وقــال لهــا« :زوج أختــي مل يــؤذن بشــكل ســليم بــأذن خلــدون ،أعطنــي إيــاه أريــد أن أؤذن لــه» ،وبعــد
أن انتهــى مــن األذان أعــاده يل ســعيدً ا جــدً ا بخلــدون الصغــر والعبــه ،وكانــت معــه طفلــة صغــرة وكأنهــا مــاك».
هــذا هــو الفلســطيني يخــرج مــن بيتــه لكســب لقمــة العيــش ،وال يعلــم أن الشــهادة تنتظــره ،فاملــوت يف فلســطني
مــزروع يف كل مــكان ،وكأنــه قنبلــة موقوتــه ،إذا دســتها بقدمــك انفجــرت بــك.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد جميل موىس النجار
رمز للعطاء

محمــد جميــل اســم عــى طريــق فلســطني ،ودم مبــارك يــروي
أرضهــا ليلتحــم بــدم الشــهداء يف غــزة والخليــل وجنــن ونابلــس
لريســموا خارطــة الوطــن املقــدس ،وليعطــوا لفلســطني مزيــدً ا مــن
الطهــارة والقداســة يف وقــت يحــاول فيــه بعــض املرتزقــة مــن تجــار
الــدم والتاريــخ ومــن ســارسة الوطن أن يختــروا الوطن وفلســطني
يف مــروع اقتصــادي يــدر عليهــم األمــوال ،فمعــذرة يــا محمــد
)(2011 - 1987
ومعــذرة يــا كل الشــهداء! لقــد أصبحــت لغــة الرصــاص عي ًبــا يخجــل
أصحابــه منــه ،فأيــن العيــب وأيــن املصيبــة؟ فيهــم أم يف زمــن الفقــر والحصــار هــذا الــذي عــز فيــه كل يشء جميــل؟!
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد جميــل النجــار يف  15مايــو (أيــار) 1987م يف مدينــة خانيونــس ،مدينــة الرجــال
والنضــال ،يف أرسة مــن عائلــة النجــار التــي ينتســب إليهــا كثــرون ممــن لهــم دور بــارز مشــهود يف تاريــخ فلســطني.
وتلقــى الشــهيد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس املدينــة ،وختــم حياتــه الدراســية بالثانويــة العامــة.

صفاته وأخالقه

«محمــد شــاب مطيــع .بــار .مهــذب .صــادق .قليــل الــكالم .ملتــزم يف صالتــه وعالقاتــه مــع اآلخريــن ،مل تغــب
االبتســامة الرقيقــة عــن ثغــره الباســم حتــى وهــو محمــول عــى أكتــاف الرجــال وهــم يزفونــه إىل حيــث يرقــد يف مثــواه
األخــر »...بتلــك الكلــات املعــرة بــدأ والــد الشــهيد الحــاج جميــل النجــار (أبــو مــوىس) حديثــه املفعــم بالحــب عــن
حيــاة نجلــه الشــهيد الفــارس محمــد الــذي اغتالتــه طائ ـرات االحتــال الصهيــوين أثنــاء قيادتــه دراجــة ناريــة.
وأكمــل أبــو مــوىس حديثــه لنــا قائـاً« :لقــد صــدق اللــه قــوالً وفعـاً ،فصدقــه اللــه بشــهادة طاملــا متناهــا وعمــل مــن
أجلهــا بإخــاص ،فهني ًئــا لــه االصطفــاء الربــاين» معر ًبــا عــن رضــاه الكامــل ملــا يقــوم بــه نجلــه مــن عمــل جهــادي ضــد
أعــداء اللــه واإلنســانية الذيــن ال يتوانــون عــن ارتــكاب أبشــع الجرائــم بحــق العــزل مــن أبنــاء شــعبنا.
وأشــار إىل أنــه ال ميكــن احتــواء جميــع املحطــات يف حيــاة نجلــه الشــهيد املجاهــد محمــد املفعمــة بالنشــاط والعطــاء
يف حــوار أو عــدة لقــاءات ،مؤكــدً ا أن ابنــه أحــب الفكــر والنهــج الجهــادي الــذي يدعــو دامئًــا إىل مقاتلــة العــدو الصهيــوين
ومقاومتــه بــكل الوســائل املتاحة.
وتابــع قولــه« :كنــت مثــل كل أب حريص عــى حياة أبنائه ،لكنني استســلمت أمــام إلحاحه الشــديد ،وإرصاره منقطع
حريصا عىل متابعته
النظري عىل امليض يف طريق ذات الشــوكة ألجل نيل رشف الشــهادة يف ســبيل الله» مشـرًا إىل أنه كان
ً
وإســداء النصيحــة لــه إذا لــزم األمــر ،الســيام بعــد تلقيــه عــدة تهديــدات عــر هاتفــه الجــوال مــن املخابـرات الصهيونيــة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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يف حــن قالــت والــدة الشــهيد بصــوت حمل يف نرباتــه كل معاين األمومة« :كنــت مثل كل أم تخاف عــى أبنائها وتخىش
مــن لحظــة فراقهــم عنهــا ،وكثـ ًرا ما كنت أعــرض عليه فكرة الــزواج ،لكنــه كان دامئًا يطلب منــي الدعاء له بنيل الشــهادة
يف ســبيل اللــه» ،مؤكــد ًة أنهــا كــا كل أم تتمنــى أن تفــرح بــزواج أبنائها وتســعد برؤية أطفالهــم يلهون ويلعبــون حولها.
وتطرقــت األم الصابــرة خــال حديثهــا إىل اللحظــات األخــرة مــن حيــاة نجلهــا محمــد قائلــة« :كانــت األيــام األخــرة
مــن حياتــه ملفتـ ًة للنظــر حيــث كان يطلــب منــي بــيء مــن املـزاح مســامحته والدعــاء لــه ،والصــر عــى أي يشء قــد
يصيبــه يف املســتقبل ،وأن ال أبكيــه ألنــه كان يعلــم جيــدً ا كــم كنــت أحبــه وإخوتــه رحمــه اللــه» ،مؤكــد ًة أنهــا اســتقبلت
نبــأ استشــهاده بالزغاريــد كــا متنــى ،مــردد ًة كلــات الحمــد والرضــا عــى اصطفــاء نجلهــا شــهيدً ا إن شــاء اللــه.
ومــن جهتــه ،تحــدث رفيقــه أبــو مصعــب (مجاهــد يف رسايــا القــدس) عــن حيــاة الشــهيد الجهاديــة وبطوالتــه
العســكرية قائـاً« :متيــز الشــهيد محمــد منــذ الصغــر بالرجولــة والشــجاعة ،فتقــدم للتضحيــة بنفســه مجاهــدً ا يف اللــه
حــق جهــاده» ،مؤكــدً ا عــى ارتبــاط صديقــه منــذ نعومــة أظافــره باملســجد الــذي ســاهم يف تشــكيل شــخصيته حيــث
كان يتمتــع باألخــاق الفاضلــة والصفــات الحميــدة فــكان يحبــه الجميــع.
مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد املجاهــد محمــد النجــار بحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره بعــد عــام مــن انطــاق
انتفاضــة األقــى املباركــة ،ثــم التحــق بصفــوف رسايــا القــدس يف عــام 2005م حيــث تلقــى عــدة دورات عســكرية كان
منهــا دورة استشــهادي يف أواخــر عــام 2005م.
و ُيســجل للشــهيد تنفيــذ عــدة مهــات عســكرية ،منهــا عمليتــا قنــص يف مســتوطنة «مـراج» أعلــن العــدو وقتهــا عن
إصابــة أحــد جنــوده داخــل بــرج عســكري وقنــص جنــدي آخــر يف منطقــة الفراحــن ببلــدة خزاعــة رشق محافظــة خــان
يونــس ،وشــارك يف إطــاق عــدة صواريــخ وقذائــف وهــاون عــى مســتوطنات االحتــال ،واملواقــع العســكرية املتاخمــة
لقطــاع غــزة .وتعــرض الشــهيد املجاهــد محمــد لعــدة محــاوالت اغتيــال نجــا مــن معظمهــا ،وأصيــب يف واحــدة منهــا
إصابــة بالغــة يف الــرأس متاثــل بعدهــا للشــفاء ،حتــى جــاء موعــده مــع الشــهادة.
موعد مع الشهادة

يف عــر يــوم الثالثــاء املوافــق  11ينايــر (كانــون الثــاين) 2011م كان الشــهيد املجاهــد محمــد عــى موعــد مــع
الشــهادة التــي متناهــا وســعى إليهــا ســعيها ،عندمــا اســتهدفته طائـرات االســتطالع الصهيونيــة بصاروخــن أثنــاء قيادتــه
لدراجــة ناريــة يف طريــق الشــهيد أســامة النجــار جنــويب محافظــة خــان يونــس أســفرت عــن استشــهاده عــى الفــور
حيــث كانــت إصابتــه يف الــرأس ،كذلــك أصيــب أربعــة مواطنــن آخريــن بج ـراح مختلفــة.
وســارع العــدو الصهيــوين عــى غــر عادتــه بتبنــي مســئولية اغتيــال الشــهيد الفــارس محمــد ،حيــث أصــدر الناطــق
باســم جيــش االحتــال بيانًــا حــول اغتيــال الشــهيد املجاهــد محمــد النجــار ادعــى فيــه أن الشــهيد محمــد شــارك يف
التخطيــط لعمليــة تفجرييــة كــرى يف عمــق الكيــان الصهيــوين .وأضــاف« :إن اغتيــال النجــار مــن قبــل ســاح الجو شــوش
خــروج العمليــة لحيــز التنفيــذ».
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الشهيد املجاهد سامل محمد سامي سمودي
ناور وخطط ورضب االحتالل يف مقتل

هــي جنــن قلعــة الجهاديــن واالستشــهاديني .هــي جنــن مجندلــة
الغاصــب الصهيــوين اللعــن .هــي جنــن طوالبــة وجـرادات والســعدي
وزكارنــة وكل املخلصــن .هــي جنــن قلــب الرسايــا النابــض باإلميــان
والوعــي والثــورة عــى درب الشــقاقي األمــن .مخرجــة الشــهيد الفارس
ســامل ســمودي ابــن العــز ِة والكرامــة وصــوت الحــق الــذي ال يلــن،
مفجــر الرصــاص يف وجــه الغ ـزاة املحتلــن.

)(2011 - 1987

الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد ســامل محمــد ســمودي (أبــو حمــزة) النــور يف  21أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م يف بلــدة
اليامــون بجنــن شــال الضفــة الغربيــة املحتلــة ،فكــر وترعــرع يف كنــف أرسة مجاهــدة ملتزمــة ومؤمنــة بقــدر اللــه
عــز وجــل تحفــز أبناءهــا التســعة عــى أن يســلكوا طريــق الجهــاد واملقاومــة وينتهجــوا نهــج الشــهيد الدكتــور فتحــي
الشــقاقي _نهــج اإلميــان والوعــي والثــورة_ باعتبــاره األكــر صوابيــة لتحريــر أرض فلســطني وتطهريهــا مــن دنــس
الصهاينــة املجرمــن.
تلقــى شــهيدنا املجاهــد ســامل تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مــدارس املخيــم كحــال باقــي أبنــاء بلدتــه،
فكــر ومنــا يف جــو تثقيفــي عــالٍ  ،فظهــر مثـ ً
ـال للطالــب املجتهــد والخلــوق املتألــق يف ســاء العلــم والتعليــم.
يشار إىل أن شهيدنا املجاهد سامل تزوج ورزقه الله طفلني كالزهور.
صفاته وأخالقه

عرف عن شهيدنا الفارس سامل أنه سمة للتواضع والبساطة واإلميان وااللتزام والتسامح ومحبة الناس له.

تقــول أرسة الشــهيد املجاهــد ســامل وأصدقــاؤه إنــه ذو جــود وكــرم ،يؤثــر عــى نفســه ويحــب مســاعدة النــاس
والفق ـراء ،ويــر والديــه ،ويحــرم الكبــر ويعطــف عــى الصغــر.
قــال رفــاق دربــه إنــه يتميــز باألخــاق الحميــدة ،والصفــات النبيلــة ،كل تلــك الصفــات اجتمعــت يف ذلــك الشــاب
املجاهــد الــذي تجــى نعــم املجاهــد الزاهــد العابــد املــازم للمســاجد ومــؤدي العبــادات عــى أكمــل وجــه ،كيــف ال
وهــو مــن قــام الليــل ،وصــام وصــى ابتغــاء مرضــاة اللــه؟
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املقــدام ســامل إىل حركــة الجهــاد اإلســامي ثــم إىل جناحهــا املســلح رسايــا القــدس إلميانــه التــام
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بالجهــاد يف ســبيل اللــه والحــرص عــى االشــتباك مــع االحتــال يف كافــة املواجهــات التــي تــدور يف شــوارع ومــدن الضفــة
الغربيــة ،مبــا يف ذلــك الحجــارة وقنابــل املولوتــوف والتحضــر لالشــتباكات امليدانيــة.
يقــول رفــاق درب الشــهيد املجاهــد ســامل إنــه شــارك يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة املتكــررة ملدينــة جنــن
شــال الضفــة املحتلــة ،وشــارك يف زرع العبــوات الناســفة لدوريــات االحتــال الصهيــوين ،كــا كان عضــ ًوا بــارزًا يف
العديــد مــن املهــات والعمليــات الجهاديــة التــي نفذتهــا رسايــا القــدس يف مدينــة جنــن مســقط رأســه.
ويشــر مقربــون منــه إىل أن قــوات االحتــال مل تفلــح يف إلقــاء القبــض عليــه طيلــة مشــواره الجهــادي ،خاصــة أنــه
مجاهــد فــذ يعــرف أيــن يختفــي ،ولكنــه يظهــر يف الوقــت الــذي يتطلــب املواجهــة واالشــتباك.
ومل يذكــر عــن الشــهيد املجاهــد ســامل إصابتــه يف أي مــن املواجهــات لقــدر اللــه وعنايتــه ،لكنــه حــرص دو ًمــا عــى
الشــهادة يف ســبيل اللــه خاصــة أنــه طاملــا دعــا اللــه أن يرزقــه إحــدى الحســنيني إمــا النــر أو الشــهادة كحــال فرســان
الجهــاد اإلســامي ورسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

يف ســاعات ظهــر يــوم الخميــس املوافــق  20ينايــر (كانــون الثــاين) 2011م قــام الشــهيد املجاهــد ســامل بإطــاق النــار
مــن ســاحه الرشــاش عــى جنــود العــدو املتواجديــن عــى حاجــز حراســة قــرب مغتصبــة «دوتــان» جنــوب غــرب مدينــة
جنــن املحتلــة ،حينهــا قــام الجنــود بالــرد عليــه بإطــاق وابــل مــن الرصــاص تجاهــه .نــاور شــهيدنا املقــدام ســامل وحــاول
أن يوقــع أكــر قــدر ممكــن مــن الجنــود بــن قتيــل وجريــح ،لكــن طلقاتهــم الحاقــدة باغتتــه وأصابتــه يف مقتــل مــا أدى
إىل ارتقائــه إىل جنــات الخلــد وهــو مقبــل غــر مدبــر.
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الشهيد املجاهد عدي ماهر حمزة قادوس
فارسا مغوا ًرا
كابد عناء االعتقال وغادرنا ً

أحــب الوطــن فعشــق ترابــه ،وأصبــح مول ًعــا ببندقيــة الثــوار،
وطريــق األحـرار ،فســلكه غــر آبــه بآلة املــوت ،فنعــم الدرب واملشــوار
الــذي ســلكت يــا شــهيدنا الفــارس عــدي قــادوس ،يــا ابــن نابلــس .ذاك
العمــاق ،والصقــر املحلــق يف ســاء الوطــن تربــص بــه بنــو صهيــون،
فأصابــوه برصــاص غدرهــم يف مقتــل ،ولكنهــا مل تنــل منــه ،كيــف ال
وهــو الشــاب الــذي وهــب جــل عمــره وشــبابه لفلســطني ،مدرســة
املجاهديــن واالستشــهاديني.

)(2011 - 1992

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــدي ماهــر قــادوس يف  27أكتوبــر (ترشيــن األول) 1992م ،يف قريــة ع ـراق بوريــن قضــاء
نابلــس بالضفــة الغربيــة ،فكــر وترعــرع يف كنــف أرسة محافظــة بســيطة ربتــه عــى الجهــاد واملقاومــة وأصولــه تعــود
إىل مدينــة حيفــا املطلــة عــى البحــر التــي ُه ِّجــرت عائلتــه منهــا عــام 1948م.

تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــدي _وهــو االبــن الثالــث بــن أف ـراد أرستــه_ تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس
القريــة ،ثــم التحــق باملدرســة الثانويــة حتــى بلــغ الفصــل الثــاين عــر ،ولكنــه مل يتمكــن وقتهــا مــن اجتيــاز مرحلــة
التوجيهــي العتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــال األمــر الــذي أعــاق تقدمــه لالختبــارات النهائيــة.
مل مينــع االحتــال الشــهيد املجاهــد عــدي مــن مواصلــة مشــواره التعليمــي حيــث اســتطاع أن يجتــاز مرحلــة الثانويــة
العامــة بعــد خروجــه مــن الســجن ،ولكنــه اضطــر تحــت وطــأة الظــروف االقتصاديــة الصعبــة لعــدم طــرق أبــواب
الجامعــة ،فاكتفــى بالعمــل يف مجــال الخرســانة املســلحة.
ُعــرف عــن الشــهيد الفــارس عــدي أنــه مولــع بكــرة القــدم؛ فهــي الهوايــة املفضلــة بالنســبة لــه كــا تقــول األم،
وتشــر إىل أنــه محــب للق ـراءة.
صفاته وأخالقه

متيــز الشــهيد املجاهــد عــدي بــاآلداب والصفــات النبيلــة كــا أنــه حافــظ لكتــاب اللــه عــز وجــل باإلضافــة إىل أن
قلبــه تعلــق باملســاجد منــذ نعومــة أظافــره ،وحافــظ إىل حــد كبــر عــى االلت ـزام بصــاة الجامعــة ،وحلقــات العبــادة
والذكــر ،وأحــب ســاع الــدروس الدينيــة والجهاديــة التــي تحــث عــى املقاومــة يف ســبيل اللــه.
إضاف ــة إىل ذل ــك متي ــز الش ــهيد الف ــارس ع ــدي بعالق ــات واس ــعة طيب ــة م ــع جريان ــه وأقربائ ــه الس ــيام أن ــه كث ــر
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االبتس ــام قلي ــل ال ــكالم ك ــا وصفت ــه والدت ــه الحاج ــة آمن ــة الت ــي مازال ــت تبكي ــه حت ــى بع ــد م ــرور أك ــر م ــن ثالث ــة
أع ــوام ع ــى رحيل ــه.
مشواره الجهادي

نظـرا للــآيس التــي رآهــا شــهيدنا املجاهــد عــدي أولــع باملقاومــة وأراد االنتقــام مــن االحتــال الصهيــوين البغيــض،
الــذي مل يكــرث ألنــات الثــكاىل واألرامــل وال لألطفــال األيتــام ،فنــكل بهــم جمي ًعــا.
هــذا الواقــع الصعــب الــذي عاشــه شــهيدنا املقــدام دفعــه وهــو يف الفصــل العــارش لالنخ ـراط يف صفــوف حركــة
الجهــاد اإلســامي إميانًــا منــه وإدراكًا لحقيقــة هــذه الحركــة اإلســامية التــي أسســها الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي،
وقــاد أبناءهــا نحــو مــروع العــزة والفخــار ،مــروع املقاومــة حتــى تحريــر كامــل األرض واســتعادة املقدســات.
تأثــر شــهيدنا املجاهــد عــدي كث ـ ًرا بأفــكار الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي وغــره الع ـرات ،بــل املئــات مــن
شــهداء الحركــة ،فســار عــى دربــه ،فظهــر نعــم املجاهــد النشــيط امللتــزم بأدائــه الدعــوي وكذلــك باألنشــطة الطالبيــة.
عــرف عــن الشــهيد الفــارس عــدي مقتــه للمســتوطنني الصهاينــة لذلــك مل يتــوان عــن اســتفزازهم وتحديهــم ،وهــو
أمــر جعلــه عرضــة لالعتقــال عــى يــد قــوات االحتــال أكــر مــن مــرة.
تقــول والــدة الشــهيد عــدي« :جــرى اعتقالــه مرتــن ومل يتمكــن االحتــال مــن توجيــه تهمــة لــه رغــم صعوبــات
خصوصــا كــال
التحقيــق التــي واجههــا خــال فــرة التوقيــف؛ فالشــهيد عــرف قــوي البنيــة مغر ًمــا بألعــاب القــوى
ً
األجســام».
موعد مع الشهادة

يف  27ينايــر (كانــون الثــاين) 2011م ،صــار شــهيدنا الفــارس عــدي عــى موعــد مــع الشــهادة حــن خــرج يف مهمــة
مــع مجموعــة مــن الشــباب بالقــرب مــن إحــدى املســتوطنات املقامــة عــى أرايض محافظــة نابلــس ،وبينــا هــم يف
طريقهــم أطلــق أحــد املســتوطنني النــار باتجــاه املجموعــة مــا أدى إىل استشــهاد الشــهيد املجاهــد عــدي عــى الفــور.
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الشهيد املجاهد عادل محمد صربي جندية
َسطَّر بدمائه مالحم العز والكربياء

هــم قــاع شــامخة بتواضعهــم .أســود امليــدان بعزميتهــم .هــم
أقــوى مــن الفــوالذ .وأصلــب مــن الصخــر .عقيدتهــم ثابتــة .اإلميــان
يف صدورهــم .التقــوى والحيــاء صفتهــم ،ال تلــن عزميتهــم وال تنحــرف
بوصلتهــم عــن فكرهــم .القــدس هدفهــم ،وفلســطني مــن النهــر للبحــر
مطلبهــم وحقهــم الوحيــد واملقــدس.
الميالد والنشأة

)(2011 - 1982

ولــد شــهيدنا املجاهــد عــادل محمــد جنديــة (أبــو عثــان) بتاريــخ  3ديســمرب (كانــون األول) 1982م ،وتنقــل
بدراســته بــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس منطقــة املنصــورة ،ليحصــل عــى شــهادة الدراســة الثانويــة حيــث متيــز
يف هــذا الجانــب مــن حياتــه العلميــة ،ومل يتــوان يف أن يكــون متمي ـ ًزا أيضً ــا يف حياتــه العمليــة.
تــرىب شــهيدنا املجاهــد عــادل يف أحضــان أرسة فلســطينية كرميــة مؤمنــة محافظــة يف وجــود أم صابــرة محتســبة ربتــه
عــى حــب اللــه ودينــه وحــب الوطــن ،كــا تــزوج شــهيدنا املجاهــد عــادل لريزقــه اللــه تعــاىل عــد ًدا مــن األبنــاء هــم:
عثــان ،عمــر ،حمــزة ،وحــا.

صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد عــادل بحبــه لإلســام وأهلــه ،فصــار مثــال املســلم امللتــزم بصالتــه يف املســجد ومــن املحافظني
عــى صــاة الجامعــة يف مســجد الشــهيد الدكتــور فتحي الشــقاقي.

ومتيــز الشــهيد املجاهــد عــادل بأنــه دائــم التفقــد ألصدقائــه وإخوانــه ،ويحــرص أن تكــون عالقتــه بالجميــع طيبــة
وممتــازة ،و ُعــرف الشــهيد املجاهــد أبــو عثــان بابتســامته الدامئــة ،وحبــه الجــم للكبــر والصغــر ،وحرصــه عــى عــدم
إغضــاب اآلخريــن .وعطفــه الشــديد عــى الفقـراء واملســاكني ،فــكان كرميًــا جــدً ا معهــم.
متيــز الشــهيد املجاهــد عــادل بحبــه الشــديد للعمــل الحــريك ،فتجــى مــن املخلصــن لحركتــه ،وال يتــواىن يف أن يبــادر
بتدبــر املــال الــازم للعمــل ولــو مــن مالــه الخــاص يف ســبيل إنجــاح العمــل ورسعــة إنجــازه.
متتــع الشــهيد املجاهــد عــادل جنديــة بحــس أمنــي ،فغــدا التواضــع صفتــه ،والكتــان ميزتــه ،والرثثــرة أمـ ًرا يكرهــه،
واإلخــاص يف العمــل ســمة ال تفارقــه .واتصــف الشــهيد املجاهــد أبــو عثــان مبواقــف رجوليــة وشــجاعة.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد عــادل بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس يف العــام
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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2001م حيــث تــرىب وترعــرع عــى أيــدي كــوادر وقيــادة الجهــاد اإلســامي يف مســجد الشــهيد فتحــي الشــقاقي يف
منطقتــه ،حيــث كان مــن أنشــط املجاهديــن وأبرزهــم آنــذاك.
متيــز مشــوار شــهيدنا املجاهــد الجهــادي الحافــل باإلبــداع والتميــز برفقــة أخيــه الشــهيد املجاهــد عثــان رحمــه اللــه
حيــث إن أبــرز مــا تحلــت بــه شــخصية شــهيدنا الهــام الصــدق والجديــة والرسيــة واإلقــدام والشــجاعة؛ فهــو ال يــكل وال
ميــل ،حي ًنــا يرصــد العــدو ويرضبــه ،وحي ًنــا آخــر يقصــف املغتصبــات الصهيونيــة ليصبــح عنوانًــا للعطــاء وقائــدً ا يحتــذى
بــه لينتهــي بــه املطــاف بلقــب «أســد املواجهــة».
واشــتهر شــهيدنا املجاهــد عــادل بأنــه كثـرًا مــا كان يــردد شــعار« :إمــا نــر وإمــا شــهادة» ليكــون املدافــع الشــجاع
وليشــتاق أكــر لجنــان الرحمــن ،متيــز شــهيدنا الفــارس أبــو عثــان بعملــه العســكري بالكتــان والرسيــة مقتديًــا بقــول
الهــادي املصطفــى عليــه الصــاة والســام« :اســتعينوا عــى قضــاء حوائجكــم بالكتــان» حيــث إنــه تعــرض للمخاطــرة
واالســتهداف عــى الــدوام.
وأوجــد فقدانــه لشــقيقه الشــهيد الفــارس عثــان داف ًعــا وحافـ ًزا لــه لالســتمرار عــى نهــج الشــقاقي املعلــم ،فتحقــق
لشــهيدنا النــر يف العديــد مــن املهــام الصاروخيــة والعمليــات االستشــهادية والبطوليــة.
كُتــب لشــهيدنا املقــاوم عــادل النــر يف عــرات التصديــات لالجتياحــات الصهيونيــة يف الشــجاعية والزيتــون
وجباليــا ،وجــاء النــر حليفــه هــو وإخوانــه يف مهمــة اســتهداف إحــدى الدبابــات الصهيونيــة عــى طريــق مغتصبــة
نيتســاريم يف عــام 2003م ،كــا أرشف عــى إطــاق العديــد مــن صواريــخ القــدس املباركــة إضافــة إىل إطــاق العديــد
مــن قذائــف الهــاون وقذائــف الـــ ( )RBGتجــاه أهــداف صهيونيــة.
كــا أنــه قــام مبشــاركة إخوانــه يف الجهــاز العســكري رسايــا القــدس مبهــام التجهيــز والتخطيــط والتنســيق لعمليــة
«الصيــف الســاخن» التــي قتــل وأصيــب فيهــا عــدد مــن الجنــود الصهاينــة ،ونــال رشف املشــاركة بالتخطيــط لعمليــة
موقــع «ميجــن» العســكري عــام 2007م ودعــم االستشــهاديني أثنــاء االقتحــام.
مل يــكل ومل يتعــب فارســنا الهصــور يف مشــاركة إخوانــه املجاهديــن يف حفــر األنفــاق واالســتعداد للمواجهــة حتــى
آخــر لحظــة مــن استشــهاده.
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدتا املجاهــد عــادل إىل عليــاء املجــد والخلــود مســاء يــوم األربعــاء  23فربايــر (شــباط) 2011م متأث ـ ًرا
بجراحــه التــي أصيــب بهــا يف القصــف الصهيــوين الــذي اســتهدف مجموعــة مــن مجاهــدي الرسايــا خــال تصديهــم
للتوغــل الصهيــوين رشق مدينــة غــزة.
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الشهيد املجاهد أدهم فايز محمود الحرازين
ارتقى شهيدً ا حاض ًنا لصاروخ العزة

هــي رحلــة الخالديــن الذيــن حملــوا أمانــة الدفــاع عــن رشف
هــذه األمــة ومجدهــا وعزهــا؛ فهــم الواثقــون بالوعــد اإللهــي بالنــر
والتمكــن للمســتضعفني يف هــذه األرض املباركــة ،فســطروا بدمهــم
الطاهــر الــزيك أروع مالمــح البطولــة والعــز والفخــار ،ومضــوا للجنــان
واثقــن بوعــد اللــه لهــم.
حينــا اشــتاق أدهــم لرفيقــه عــادل رحــل بصمــت مبتســا للجنــة
وحورهــا مســتنفرا ســاحه ويحتضــن صاروخــه.

)(2011 - 1982

الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد أدهــم فايــز الحرازيــن النــور يف تاريــخ  4أغســطس (آب) 1982م يف حــي الشــجاعية رشق
مدينــة غــزة الصمــود واإلبــاء ،وقــدر اللــه عــز وجــل أن يكــون ترتيبــه األول بــن إخوتــه يف األرسة.

تلقــى دراســته يف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة الف ـرات ،واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة جــال عبــد
ــص يف الرشيعــة اإلســامية ،ومل يكمــل دراســته يف الجامعــة
النــارص ،ثــم التحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة َّ
وتخص َ
لظــروف عملــه الجهــادي.
صفاته وأخالقه

ُوصــف الشــهيد املجاهــد أدهــم الحرازيــن بالرجــل الشــجاع املقــدام الــذي ال يهــاب املــوت وال يهــاب أحــدً ا غــر
اللــه .أبــو جعفــر أحــد القــادة امليدانيــن يف رسايــا القــدس تحــدث عــن أبــرز الســات والصفــات الحميــدة التــي متيــز
بهــا شــهيدنا أدهــم الحرازيــن قائـ ًـا« :عهدنــاه ملتز ًمــا يف جميــع صلواتــه باملســجد ،كثــر القيــام والذكــر ،طيــب القلــب،
مثـ ً
ـال للعطــاء والكــرم والجــود .وأكــد املجاهــد أبــو جعفــر أن الشــهيد أدهــم كان رقيــق القلــب يشــارك النــاس أفراحهــم
وأحزانهــم ،ويحــرص عــى زيــارة أهــايل الشــهداء.
كــا ســخر شــهيدنا املجاهــد أدهــم حياتــه للجهــاد يف ســبيل اللــه ،فرفــض الــزواج رغــم إرصار أهلــه عليــه؛ ألنــه أدرك
أن زواجــه مــن الحــور العــن يف جنــان الخلــد والنعيم.

مشواره الجهادي

وعــن مشــواره الجهــادي قــال أبــو جعفــر« :شــهدت للشــهيد أدهــم كل ســاحات الفــداء والتضحيــة ،وعــد مثـ ً
ـال
وفارســا عنيــدً ا يــأيب الــذل واالنكســار باإلضافــة إىل أنــه كان دو ًمــا يف طليعــة
للشــاب املؤمــن املجاهــد الزاهــد العابــد،
ً
كل رد وانتقــام عــى جرائــم االحتــال الصهيــوين بحــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني املجاهــد».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وأشــار أبــو جعفــر إىل أن الشــهيد املجاهــد أدهــم يعــد مــن أبطــال «وحــدة الهندســة والتصنيــع» يف رسايــا القــدس
بلــواء غــزة حيــث كان برفقــة الشــهيد القائــد خالــد الدحــدوح والشــهيد عدنــان بســتان والشــهيد عمــر الخطيــب ،كــا
شــارك يف تجهيــز العديــد مــن االستشــهاديني الذيــن نفــذوا عمليــات ضــد العــدو الصهيــوين.
وتابــع أبــو جعفــر حديثــه مؤكــدً ا بــأن لشــهيدنا املجاهــد أدهــم دو ًرا بــارزًا يف إطــاق عــدد كبــر مــن الصواريــخ تجاه
املغتصبــات واملواقــع الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة أســفرت عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن املغتصبــن الصهاينــة عــدا
عــى أنهــا بثــت الرعــب والخــوف يف قلوبهــم.
وأضــاف أن الشــهيد املجاهــد أدهــم استشــهد حاض ًنــا للصــاروخ الــذي جهــزه إلطالقــه برفقــة الشــهداء محمــد عابــد
ومحمــد الحرازيــن وســعدي حلــس عــى العــدو الصهيــوين ر ًدا عــى جرامئــه يف قطــاع غــزة.
كــا تطــرق أبــو جعفــر إىل أبــرز املهــام الجهاديــة التــي شــارك بهــا الشــهيد الفــارس أدهــم الحرازيــن حيــث قــال:
«شــارك يف عمليــة «الصيــف الســاخن» البطوليــة التــي اســتهدفت موقــع «كيســوفيم» العســكري واستشــهد خاللهــا
االستشــهادي املجاهــد محمــد الجعــري وأســفرت عــن إصابــة عــدد مــن جنــود االحتــال آنــذاك ،كــا أطلــق قذيفــة
( )R.P.Gعــى بــرج مراقبــة عســكري صهيــوين مبحيــط موقــع كيســوفيم».
وكذلــك أصيــب الشــهيد املجاهــد أدهــم الحرازيــن بجـراح متوســطة خــال تصديه لقــوات االحتــال الصهيــوين برفقة
الشــهيد املجاهــد عثــان جنديــة التــي توغلــت رشق حــي الزيتــون مبدينــة غــزة يف  28ينايــر (كانــون الثــاين) 2004م.
موعد مع الشهادة

قــى الشــهيد املجاهــد أدهــم الحرازيــن نحبــه مســاء يــوم الثالثــاء بتاريــخ  22مــارس (آذار) 2011م يف قصــف
صهيــوين اســتهدفه رشق حــي الزيتــون أثنــاء تجهيــزه دفعــة صواريــخ إلطالقهــا عــى املغتصبــات الصهيونيــة مــع رفقــاء
دربــه الشــهداء :ســعدي حلــس ومحمــد الحرازيــن ومحمــد عابــد.
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الشهيد املجاهد سعدي محمود سعدي حلس
جاهد بعدسته وصاروخه وبندقيته

قائــد فــذ مقــدام مــن أبطــال رسايــا القــدس مــى للجنــان
ممتشـقًا ســاح العــز ِة والفخــار يصــول ويجــول يف كل مياديــن الكرامـ ِة
واالنتصــار .جاهــد بعدســت ِه وصاروخ ـ ِه وبندقيت ـ ِه .الشــهيد املجاهــد
ســعدي حلــس يعطــي صواريخ ـ ِه العنــان ويرحــل إىل الجنــان حيــث
يخلــد شــقيقه الغــايل محمــد.
الميالد والنشأة

)(2011 - 1989

أبــر شــهيدنا املجاهــد ســعدي محمــود حلــس (أبــو محمــود) النــور يف  16ديســمرب (كانــون األول) 1989م يف حــي
الشــجاعية رشق مدينــة غــزة ،ودرس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة حطــن ،واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة الف ـرات،
واملرحلــة الثانويــة يف مدرســة معــاذ ،وتــريب منــذ نعومــة أظافــره عــى موائــد تحفيــظ القــرآن ،فــكان منــذ صغــره مالز ًمــا
للمســجد ،ونشــأ يف أرسة مؤمنــة وصابــرة ومحتســبة قدمــت الشــهداء وأنجبــت املجاهديــن.
صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد ســعدي بتواضعــه الشــديد وحب ـ ِه وعشــقه للجهــاد يف ســبيل اللــه ،فتجــى مثـ ً
ـال للشــاب
املؤمــن واملجاهــد .وأحــب الجهــاد واملقاومــة منــذ صغــره والزم املســجد وحلقــات تحفيــظ القــرآن ،وعمــل محفظًــا
للقــرآن الكريــم لعــدد مــن أشــبال مســجد الهــدي ،ومؤذنًــا لصــاة الفجــر مبســجد الهــدي .وعــرف حنونًــا وعطو ًفــا وبــا ًرا
بوالديــه ،كثــر القيــام وصيــام النوافــل.

مخلصــا وف ًيــا دؤو ًبــا يف عملــه الجهــادي ،يعمــل كالنحلــة ال يــكل وال ميــل ،جــري هنــا
كان شــهيدنا املقــدام ســعدي
ً
وهنــاك دون تعــب يحــب عملــه الجهــادي كثـ ًرا .يف أحــد األيــام ذهــب إىل مقــرة الشــهداء ونــام يف أحــد املقابــر الفارغــة
حتــى يشــعر مبــا يشــعر اإلنســان بعــد املــوت ،كان دائــم البــكاء عندمــا يختــي بنفســه يدعــو اللــه دامئًــا بــأن ينــال
الشــهادة يف ســبيله.
مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد ســعدي لحركــة الجهــاد اإلســامي يف العــام 2007م وهــو يف الثامنــة عــرة مــن عمــره،
وشــارك يف عمليــات إطــاق الصواريــخ عــى مواقــع ومغتصبــات االحتــال الصهيــوين املحاذيــة لقطــاع غــزة .كــا شــارك
يف حفــر األنفــاق الخاصــة باملجاهديــن ،وأرشف عــى زرع العبــوات الناســفة يف املناطــق املتوقــع التوغــل فيهــا مــن
قبــل االحتــال الصهيــوين ،وشــارك يف صــد االجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة .وأدى دو ًرا بــارزًا يف
«وحــدة املدفعيــة» التابعــة لرسايــا القــدس حيــث شــارك يف إطــاق قذائــف الهــاون عــى املواقــع الصهيونيــة .وشــارك
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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كذلــك يف عمليــة «كــر الحصــار» النوعيــة التــي نفذتهــا رسايــا القــدس باالش ـراك مــع اإلخــوة يف كتائــب املجاهديــن
وألويــة النــارص صــاح الديــن ،التــي أدت إىل مقتــل ثالثــة مــن جنــود االحتــال الصهيــوين.
يــأىب الشــهيد الفــارس ســعدي إال أن يكــون لــه دور بــارز يف شــتى مياديــن الجهــاد واملقاومــة ،فكانــت لــه الكامـرا
مبثابــة ســاح بجانــب البندقيــة .حيــث عمــل مسـ ً
ـئول لإلعــام الحــريب يف كتيبــة حطــن بلــواء غــزة ،وشــارك بتصويــر عــدد
مــن املهــات الجهاديــة التــي خاضتهــا الرسايــا مــع العــدو .وبــرز مثـ ً
ـال للمجاهــد اإلعالمــي املخلــص واملثابــر يف عملــه.
موعد مع الشهادة

استشــهد الشــهيد املجاهــد ســعدي مســاء يــوم الثالثــاء  22مــارس (آذار) 2011م يف قصــف صهيــوين اســتهدفه بعــد
خروجــه مــن صــاة العشــاء مــن مســجد عبــد العزيــز الرنتيــي بحــي الزيتــون مــع رفقــاء دربــه الشــهيد املجاهــد
أدهــم الحرازيــن ،الشــهيد املجاهــد محمــد الحرازيــن ،والشــهيد املجاهــد محمــد عابــد ورشوعهــم يف تجهيــز صواريــخ
ج ـراد إلطالقهــا عــى البلــدات الصهيونيــة املحاذيــة لغــزة ،فتمكنــت طائــرة اســتطالع مــن تحديــد مكانهــم ،وباغتتهــم
بصواريخهــا فاستشــهدوا عــى الفــور.
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الشهيد املجاهد محمد أكرم محمد عابد
مىض بشوق للخلود

بعينــن يانعتــن وبفمــه الصغــر أخــذ عمــر ابــن ثالثــة األعــوام
يتمتــم يف أذن أمــه« :اشــتقت أشــوف بابــا» وهــو يحتضنهــا بعمــق
وكأنــه أبــر واقــع الفقــد باك ـ ًرا دون أن يعلــم .هــذا املشــهد املــؤمل
بــن ابــن الشــهيد محمــد أكــرم عابــد وأمــه يف منزلهــم املتواضــع يف
مخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة.
الميالد والنشأة

)(2011 - 1979

ولــد شــهيدنا املجاهــد محمــد أكــرم عابــد (أبــو عمــر) يف مخيــم الشــاطئ لالجئــن يف  15أغســطس (آب) 1979م
وســط عائلــة كرميــة بســيطة ،وترتيبــه الثــاين بــن تســعة إخــوة ســتة منهــم ذكــور وثــاث إنــاث إىل جانــب أمــه وأبيــه.
درس شــهيدنا املجاهــد محمــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة ذكــور الشــاطئ واملرحلــة اإلعداديــة يف مدرســة صــاح
الديــن ،ثــم حصــل عــى شــهادة الثانوية العامة من مدرســة خليــل الوزير مبدينــة غزة ،وبعدهــا التحق بالتعليــم الجامعي
فحصــل عــى بكالوريــوس «اجتــاع وعلوم سياســية» من جامعــة األزهر يف العام 2003م .واصل شــهيدنا الدراســة فالتحق
بربنامــج املاجســتري يف العلــوم السياســية بعــد زواجــه يف العــام 2007م وأنجب ثالثة أطفــال هم (عمر ،أكــرم ،كريم) ،لكن
حبــه للجهــاد والتضحيــة وانتــاءه الشــديد للوجــع الفلســطيني جعله يــرك كل ذلك ويقدم نفســه رخيصة يف ســبيل الله.
صفاته وأخالقه

أم عمــر زوجــة الشــهيد املجاهــد محمــد قالــت« :محمــد صديقــي وأخــي وزوجــي ،وكان طي ًبــا حنونًــا يحــرص دامئًــا
ي أو عليهــم يو ًمــا بــيء أبــدً ا وإن مل يســتطع يجتهــد كثـ ًرا إلســعادنا .طيفــه
عــى إســعادي وإســعاد أبنائــه ،مل يبخــل عـ َّ
جميــل رقيــق القلــب مــع الجميــع» .وأردفــت« :مل يكــن محمــد يو ًمــا لنــا ،بــل لــكل النــاس عــى أهبــة االســتعداد دو ًمــا
إلســعاد اآلخريــن ،شــديد االنتــاء للوطــن وفلســطني يقــدس القضيــة واألصدقــاء».
أمــا أمــه التــي أخــذت تبــي كلــا ســمعت اســم ولدهــا فتقــول بصوتهــا املختنــق« :محمــد نــور عينــي ،دامئًا يســألني:
«بــدك يشء ميــا» طلــب أن يدفــن يف مقــرة «بكــر» قــرب شــاطئ بحــر مخيــم الشــاطئ يك ال أتعــب حــن أقــوم بزيارته».

أمــا زوجــة الشــهيد القائــد أبــو عرفــات الخطيــب فأوضحــت« :محمــد شــاب شــهم طاملــا وقــف بجانبنــا ،بعــد
استشــهاد زوجــي مل مينــع عنــا شــي ًئا مــا اســتطاع .دائــم الســؤال واالطمئنــان علينــا؛ فقــد حادثنــي قبــل يومــن مــن
استشــهاده ســائالً إيــاي إن لزمنــا يشء وكأنــه يعلــم برحيلــه القريــب ويريــد االطمئنــان علينــا» .وهــو مــا أكدتــه أيضً ــا
زوجــة الشــهيد القائــد أبــو زيــد الضعيفــي قائلــة« :مل يتــوان محمــد يو ًمــا يف الســؤال عنــا».
مــن جانبــه قــال أحــد اإلخــوة السياســيني يف مخيــم الشــاطئ« :رحــم اللــه أبــا عمــر فقــد عرفتــه عــن قــرب مــن
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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أصــدق الرجــال وأطهرهــم» .وأضــاف« :مــن أجمــل مــا مييــزه وتواضعــه وترفّعــه عــن الصغائــر ،آمــن باللــه تعــاىل ثــم
بحركــة الجهــاد ورسايــا القــدس وعمــل يف صفــوف الحركــة جنديًــا تحمــل وعــاىن كث ـ ًرا».

مشواره الجهادي

الشــهيد الفــارس محمــد اإلنســان مل يختلــف كث ـرًا عــن محمــد املجاهــد حيــث التحــق بصفــوف حركــة الجهــاد
اإلســامي مــع البدايــات األوىل النتفاضــة األقــى املباركــة ،فتــرب فكــر الدكتــور املعلــم فتحــي الشــقاقي فســار يف
طريــق ذات الشــوكة ال يخــى املــوت .ونظـ ًرا لولعــه الشــديد باملقاومــة والجهــاد واســتعداده للتضحيــة مــن أجــل الوطن
انضــم للجهــاز العســكري التابــع لحركــة الجهــاد اإلســامي رسايــا القــدس ،فــدأب يف عملــه وأخلــص فيــه حتــى أصبــح من
القــادة امليدانيــن يف مدينــة غــزة وأحــد أبــرز مجاهــدي وأبطــال الوحــدة الصاروخيــة .شــارك إىل جانــب الشــهيد املجاهد
عمــر الخطيــب يف التخطيــط لعمليــة بــدر الكــرى واملعروفــة بعمليــة الــزورق البحــري يف  17رمضــان املوافــق  22نوفمرب
(ترشيــن الثــاين) 2002م التــي أدت إىل مقتــل عــدد مــن جنــود ســاح البحريــة الصهيــوين وإصابــة آخريــن بج ـراح.
كــا شــارك شــهيدنا املقــدام أبــو عمــر يف عمليــة إطــاق النــار عــى موكــب وزيــر الحــرب الصهيــوين األســبق شــاؤول
موفــاز لــدى زيارتــه لقطــاع غــزة يف العــام 2003م .ولــه أيضــا دور مهــم يف العمليــة النوعيــة املشــركة بــن (رسايــا القدس
وكتائــب شــهداء األقــى وكتائــب القســام) ضــد القــوات الصهيونيــة يف منطقــة معــر بيــت حانــون بتاريــخ  6مــارس
(آذار) 2004م حيــث هوجــم املوقــع بواســطة جيبــات عســكرية شــبيهه بجيبــات قــوات االحتــال الصهيــوين .وأرشف
الشــهيد املجاهــد محمــد عــى عمليــة كيســوفيم املشــركة بتاريــخ  6يوليــو (متــوز) 2004م التــي نفذهــا االستشــهاديان
عــار الجدبــة مــن رسايــا القــدس وإبراهيــم عبــد الهــادي مــن كتائــب األقــى .وقــام أيضً ــا بتجهيــز االستشــهادي
ّ
مصعــب الســبع منفــذ عمليــة بيــت حانــون االستشــهادية بتاريــخ  21فربايــر (شــباط) 2003م.
مل تقف مشــاركته عند هذا الحد فشــارك يف اإلعداد لعملية الصيف الســاخن البطولية داخل موقع كيســوفيم العسكري
يف يونيــو 2007م حيــث متكــن أربعة من استشــهاديي الرسايا وكتائــب األقىص من اقتحام املوقع العســكري بجيب مصفح،
واستشــهد خــال العمليــة الشــهيد املجاهــد محمد الجعربي ابــن رسايا القدس ،ومتكــن ثالثة من االستشــهاديني من العودة
إىل قواعدهــم بســام تحفظهــم عنايــة الرحمــن .وشــارك شــهيدنا املجاهــد محمــد بنفســه يف عمليــات إطــاق الصواريــخ
وقذائــف الهــاون وصواريــخ قــدس  3وصواريــخ جـراد عــى املغتصبــات الصهيونيــة التــي قضــت مضاجــع بنــي صهيــون.
موعد مع الشهادة

بأيـ ٍد متوضئــة ،ونيــة خالصــة للــه وبهمــة عاليــة ،وبعزميــة ال تلــن ترجــل الشــهيد الفــارس محمــد عــن صهــوة جــواده
بتاريــخ  22مــارس (آذار) 2011م إثــر عمليــة اغتيــال جبانــة نفذتهــا طائ ـرات االحتــال مــع رفاقــه الشــهداء ســعدي
حلــس ،وأدهــم الحرازيــن ،ومحمــد الحرازيــن رشق حــي الزيتــون وذلــك أثنــاء تجهيزهــم لدفعــة مــن صواريــخ الجـراد
إلطالقهــا عــى املغتصبــات املحاذيــة لغــزة؛ لرتتقــي أرواحهــم ضاحكــة مســتبرشة نحــو العليــاء ،فســالت دمــاؤه الطاهــرة
لتســقي تـراب الوطــن املتعطــش للنــر والحريــة.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد محمد عطية سامل الحرازين
مجاهد عىل درب العظامء

الشــهيد املجاهــد محمــد الحرازيــن ميــي بعــد رحلــة جهاديــة
حافلــة بالجــد والكــد والعطــاء وينــال مــا متنــاه مــن شــهادة ورفقــة
العدنــان .محمــد الــذي كان عملــه الجهــادي وحبــه للمقاومــة هــو
ســبب مــن أســباب تخليــه عــن الدراســة رغــم تفوقــه فيهــا حيــث
أبلــغ أهلــهُ يو ًمــا أنــه يخــرج من املدرســة «تونــس الثانويــة» ويرتجل
رشق حــي الزيتــون يقــاوم العــدو بحجارتــه ،فــا كان مــن والــده
)(2011 - 1983
ووالدتــه إال إبعــاده عــن الدراســة خشــية مــن أن ُيصــاب بــأذى
را يف مهمــة جهاديــة وفــاز بالجنــة وحقــق
لتعلقــه الشــديد باملقاومــة والجهــاد ،وبعــد عــرة أعــوام عــا َد محمــد منتـ ً
ـر ُه بالشــهادة قبــل يــوم واحــد مــن شــهادته عــى حســب روايــة أمــه وزوجــه.
اللــه حلمــه الــذي قــد بـ ّ
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد محمــد عطيــة الحرازيــن (أبــو عطيــة) يف  27ديســمرب (كانــون األول) 1983م ،ألرسة غ ّزيّــة
كرميــة مــن حــي الشــجاعية ترتيبــه الثالــث بــن إخوتــه .تعــرض الشــهيد املجاهــد محمــد لحريــق أدى إىل إصابــة أطرافــه
الســفىل وهــو يف الرابعــة عــرة مــن عمــره ،وأودى بحيــا ِة أخيــه يوســف إال أن محمــدً ا بقلبــه النقــي الطاهــر ورغــم أملــه
ـت يــا أمــي وليــس يوســف ،يك ال أفتقــده».
ترجــل بــكل أوجاعــه صــوب أمــه وبــدأ يبــي «ليتنــي أنــا مــن مـ ّ
درس شــهيدنا املجاهــد املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة اإلمــام الشــافعي ،واملرحلــة اإلعداديــة وحتــى الثــاين الثانــوي
يف مدرســة «تونــس».
صفاته وأخالقه

قالــت والدتــه عــن صفاتــه« :محمــد الطفــل الرجــل ،جمــع بــن الرجولــة وجــال الــروح ،طيــب القلــب حنــون،
كثــر الوصــل إلخوتــه وأخواتــه ،يرعــى أمورهــم ويســاندهم إذا مــا ضاقــت بهــم الحيــاة مــا اســتطاع .قبــل أن يستشــهد
بســاعات أخــذ يدقــق النظــر يف البيــت وكأنــه يــودع املنــزل بغرفــه وأجزائــه ،يودعنــي ببســمته وطيفــه الــذي منــذ
استشــهد مل أشــعر يومــا أنهــا فارقــت زوايــا املنــزل».
أمــا زوجتــه أم عطيــة الصابــرة املحتســبة فقالــت« :األمــر الــذي يزيــد صــري أنــه هيــأين لهــذه األيــام ،بحديثــه
الدائــم عــن الشــهادة والجنــة».
وأضاف ــت« :أب ــو عطي ــة كان حنونً ــا طي ًب ــا مع ــي يعينن ــي يف أم ــور دين ــي ودني ــاي ،وكثــ ًرا م ــا أوص ــاين بأهل ــه
(والــده وأمــه وإخوتــه) ،يحــب أبنــاءه (عطيــة ،نيفــن ،رميــاس) كث ـ ًرا ،يحلــم بــأن يحقــق لهــم أمانيهــم وأن يؤســس
له ــم مس ــتقبلهم».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

تــرىب شــهيدنا املجاهــد محمــد الحرازيــن عــى موائــد تحفيــظ القــرآن والذكــر ،وشــكل مثــاالً للشــاب املؤمــن املجاهــد
العابــد امللتــزم باملســاجد ،وتأثــر جــدً ا بالشــهيد القائــد ماجــد الحرازيــن (أبــو املؤمــن) ،حيــث انضــم شــهيدنا محمــد
لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م .واســتقى فكــر اإلميــان والوعــي والثــورة
منته ًجــا درب الشــقاقي األمــن.
ويف العــام 2004م انضــم شــهيدنا املجاهــد محمــد الحرازيــن للعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري
لحركــة الجهــاد اإلســامي .وشــارك يف العديــد مــن العمليــات الجهاديــة التــي أوجعــت االحتــال الصهيــوين وأذاقتــه
العــذاب م ـرا ًرا.
عمــل شــهيدنا املجاهــد محمــد يف وحــدة الهندســة والتصنيــع التابعــة لرسايــا القــدس بلــواء غــزة ،ويف الوحــدة
الصاروخيــة التابعــة للرسايــا بلــواء غــزة أيضً ــا .كــا شــارك يف العديــد مــن عمليــات إطــاق الصواريــخ وقذائــف الهــاون
عــى البلــدات واملغتصبــات الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة ،كــا شــارك يف اســتهداف موقــع نحــال عــوز العســكري
رشق غــزة ،واعــرف العــدو الصهيــوين حينهــا بإصابــة اثنــن مــن املغتصبــن الصهاينــة .وشــارك شــهيدنا املجاهــد أبــو
عطيــة يف عمليــات صــد التوغــات واالجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة يف مدينــة غــزة.
موعد مع الشهادة

بعــد رحلــة جهاديــة مرشفــة استشــهد الشــهيد املجاهــد محمــد الحرازيــن يف مســاء يــوم الثالثــاء  22مــارس (آذار)
2011م خــال قصــف صهيــوين اســتهدفه رشق حــي الزيتــون ورفــاق دربــه الشــهداء (ســعدي حلــس ،محمــد عابــد،
أدهــم الحرازيــن) .أثنــاء تجهيزهــم لدفعــة مــن صواريــخ الج ـراد إلطالقهــا عــى املغتصبــات الصهيونيــة.
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الشهيد املجاهد رضوان أحمد محمد النمروطي
لقي الله ً
مقبل غري مدبر

حكايــة الشــهيد الفــارس رضــوان هــي قصــة كل فلســطيني غيــور
محــب لديــن اللــه ورســوله أىب إال أن يكــون يف خــط الدفــاع األول
عــن أمتــه وأن يبــذل مــا يف طاقتــه ،بــل مــا هــو فــوق طاقتــه حتــى
ال يضيــع الحــق ويعــم الخ ـراب أرجــاء املنطقــة العربيــة واإلســامية
وتــذل األمــة وتكــر شــوكتها ألجيــال وأجيــال؛ ألن املقاومــة يف
فلســطني هــي رأس الحربــة وهــي خــط الدفــاع األول ونقطــة الربــاط
املتقدمــة لألمــة اإلســامية.

)(2011 - 1979

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد رضــوان أحمــد النمروطــي (أبــو عــاء) يف  21مــارس (آذار) 1979م مبدينــة خانيونــس قبــل
أن تنتقــل أرستــه للعيــش يف مخيــم النص ـرات وســط قطــاع غــزة ،وينحــدر مــن أرسة تج ّرعــت لوعــة الهجــرة وم ـرارة
الشــتات والبعــد عــن بلدتهــا األصليــة «يــازور» املحتلــة منــذ عــام 1948م.
أتــم شــهيدنا الفــارس رضــوان دراســته يف مــدارس املخيــم قبــل أن يلتحــق بجامعــة القــدس املفتوحــة يف املحافظــة
الوســطى لدراســة تخصــص دراســات إســامية رغــم حصولــه ســابقًا عــى شــهادة دبلــوم كهربــاء بتقديــر ممتــاز مــن
مركــز التدريــب التابــع لوكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن ليتــزوج بعدهــا بزوجــة صالحــة رزق منهــا طفلــن قبــل أن
يغــادر الدنيــا وزوجــه حامــل بثالــث.
صفاته وأخالقه

كان الشــهيد املقــدام رضــوان بــا ًرا بوالديــه ومح ًبــا للجميــع .يؤثــر عــى نفســه واالبتســامة ال تفــارق ثغــره ،عشــق
خيــار الجهــاد وأحــب املجاهديــن والشــهداء .تقــول والــدة الشــهيد أم هــاين« :منــذ صغــره التمســت فيــه الخــر فقــد
كان االبــن الهــادئ املهــذب املطيــع الــذي مل يــردد يومــا عــن القيــام بأعــال املنــزل وتلبيــة طلبــايت» .مــرددة كلــات
اإلميــان باللــه والرضــا قائلــة يف نهايــة حديثهــا« :حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل عــى اليهــود وأعوانهــم .اللــه ينتقــم مــن كل
خائــن لدينــه ووطنــه وشــعبه».

حريصــا عــى تربيــة أبنــايئ الرتبيــة اإلســامية وحــب الوطــن،
يف حــن قــال والــده أبــو هــاين« :كنــت كــا كل أب
ً
فــكان استشــهاده مثــرة تلــك الرتبيــة» .وأضــاف برباطــة جــأش« :مل تكــن عالقتــي بنجــي رضــوان مقتــرة عــى عالقــة
والــد بولــده بــل أعمــق بكثــر» ،معر ًبــا عــن عظيــم فخــره واعت ـزازه باستشــهاد نجلــه أحــب أبنائــه إىل قلبــه.
مشواره الجهادي

تفتح ــت عين ــاه ع ــى انتفاض ــة ش ــعبه ض ــد االحت ــال ،فش ــارك ك ــا كل أطف ــال فلس ــطني يف ث ــورة الحج ــارة ،ونش ــأ
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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فارس ــا مقدا ًم ــا يتحــ ّرق ش ــو ًقا للي ــوم ال ــذي يتح ــول في ــه جس ــده إىل
ع ــى ح ــب املقاوم ــة والجه ــاد حت ــى غ ــدا ً
ش ــظايا وأش ــاء يف س ــبيل الل ــه .وم ــع ان ــدالع انتفاض ــة األق ــى املبارك ــة التح ــق ش ــهيدنا الف ــارس رض ــوان بصف ــوف
الرابطـــة اإلســـامية اإلطـــار الطـــايب لحركـــة الجهـــاد اإلســـامي يف فلســـطني ،ثـــم التحـــق بصفـــوف حركـــة الجهـــاد
اإلس ــامي ،وأصب ــح عضــ ًوا فع ـ ً
ـال يف كل امليادي ــن.
شــارك الشــهيد املقــدام رضــوان يف كثــر مــن املناســبات واالحتفــاالت الوطنيــة واإلســامية .ويف العــام 2004م انضــم
لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة .و ُيســجل للشــهيد مشــاركته يف عــدد مــن العمليــات العســكرية مــن بينهــا
إطــاق قذيفــة ( )R.B.Gعــى بوابــة املوقــع العســكري «كيســوفيم» رشق منطقــة القـرارة وإطــاق قذيفــة أخــرى عــى
موقــع ميغــن العســكري .وأســفرت العمليــة عــن إصابــة ثالثــة جنــود باإلضافــة إىل املشــاركة يف تفجــر عبــوة ناســفة
بجيــب صهيــوين يف منطقــة الفراحــن رشق خانيونــس نجــم عنهــا مقتــل ضابــط صهيــوين.
موعد مع الشهادة

يقــول رفيــق دربــه يف رسايــا القــدس املجاهــد أبــو ذر« :الشــهيد رضــوان مــن الشــباب الت ّواقــن للقــاء اللــه الحريصــن
عــى بلــوغ مرتبــة الشــهادة» مشـ ًرا إىل أنــه كثـ ًرا مــا حدثــه عــن رغبتــه بتنفيــذ عمليــة فدائيــة يتمكــن خاللهــا مــن أرس
جنــود االحتــال ملبادلتهــم بأرسانــا البواســل.
وبـ ّـن أبــو ذر أن مــن إرهاصــات الشــهادة التــي بــدت عــى الشــهيد الفــارس رضــوان أنــه قبــل استشــهاده بأســبوعني
ظــل يــردد «يــا حبــذا الجنــة واقرتابهــا».
ويف صبـــاح يـــوم األحـــد املوافـــق  27مـــارس (آذار) 2011م انطلـــق الشـــهيد املقـــدام رضـــوان ورفيقـــه الشـــهيد
املجاه ــد ص ــري هاش ــم عس ــلية يف مهم ــة عس ــكرية خاص ــة لرساي ــا الق ــدس متثل ــت بإط ــاق زخ ــات م ــن الصواري ــخ
ع ــى املغتصب ــات الصهيوني ــة املحاذي ــة لقط ــاع غ ــزة غ ــر أن طائــرات االس ــتطالع الت ــي مل تغ ــادر س ــاء غ ــزة آن ــذاك
اس ــتهدفتهام بص ــاروخ ق ــرب مف ــرق حم ــودة ش ــال قط ــاع غ ــزة أس ــفر ع ــن استش ــهادهام ع ــى الف ــور .تقب ــل الل ــه
ش ــهداءنا وأس ــكنهم فس ــيح جنات ــه!
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الشهيد املجاهد صربي هاشم محمد عسلية
شب عىل حب الشهادة
مجاهد مخلص ّ

تســـتمر قوافـــل الشـــهداء عـــى تـــراب فلســـطني ،فهـــا هـــم
يقدم ــون أرواحه ــم رخيص ــة يف س ــبيل الل ــه .يلهث ــون وراء الش ــهادة
را ملواك ــب الش ــهداء ،ووق ــو ًدا داف ًع ــا
ليجعل ــوا م ــن أجس ــادهم جــ ً
للمجاهدي ــن الذي ــن يحمل ــون الل ــواء م ــن بعده ــم ،ويس ــرون ع ــى
نهجهـــم نـــا ًرا ملتهبـــة لالنتقـــام مـــن أعـــداء اللـــه وأعـــداء الديـــن
واإلنســـانية الذيـــن تلطخـــت أياديهـــم الغـــادرة بدمـــاء أطفـــال
وشـــباب وشـــيوخ ونســـاء فلســـطني.

)(2011 - 1991

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد صــري هاشــم عســلية (أبــو عبــد اللــه) يف  3أكتوبــر (ترشيــن األول) 1991م ببلــدة جباليــا
شــال قطــاع غــزة حيــث درس فيهــا املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة شــهداء جباليــا ،وأنهــى دراســته الثانويــة
يف مدرســة عثــان بــن عفــان يف منطقــة التــوام ،ومــن ثــم تقــدم لدراســة التمريــض يف جامعــة األزهــر بغــزة.
تــرىب شــهيدنا وترعــرع يف كنــف أرسة مؤمنــة باللــه تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا ووطنهــا ،وتــزرع يف نفــوس أبنائهــا
حــب التضحيــة والجهــاد ،هــو الســادس بــن أشــقائه .وقــد تــزوج قبــل أقــل مــن ســنة مــن استشــهاده.
صفاته وأخالقه

لقــد ظــل حــب الشــهادة شــغله الشــاغل وحلمــه الــذي يقــض مضجعــه؛ فلــم يتــوان عــن تقديــم يــد العــون
للمجاهديــن مــن مختلــف الفصائــل األمــر الــذي جعلــه محبو ًبــا يف قلــوب الجميــع .حافــظ شــهيدنا املجاهــد صــري
عــى تــاوة القــرآن الكريــم وأداء الصلــوات الخمــس يف مســجد «الرحمــة».
مشواره الجهادي

تع ـ ّرف شــهيدنا الفــارس صــري عــى خيــار الجهــاد واملقاومــة الــذي انتهجتــه حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني
منــذ انطالقتهــا ،وانتمــى للحركــة يف العــام 2004م ،وعمــل يف اللجنــة الدعويــة يف مســجد الرحمــة ،وشــارك يف معظــم
الفعاليــات واألنشــطة التــي دعــت إليهــا حركــة الجهــاد كــا عمــل الشــهيد عضـ ًوا يف فرقــة «أســطول الحريــة» اإلنشــادية،
وصــار مــن أبــرز أعضائهــا الذيــن قدمــوا أدا ًء فن ًيــا عال ًيــا رثــوا فيــه شــهداء املقاومــة.
تعــرض منــزل عائلــة الشــهيد املجاهــد صــري لقصــف صهيــوين أدى لتدمــره بالكامــل عــام 2006م ،ويف العــام
2007م ،تعــرض شــقيقه املجاهــد إســام مــن مجاهــدي رسايــا القــدس إلطــاق نــار مــن قبــل قــوات االحتــال املتمركــزة
رشق بلــدة جباليــا أثنــاء قيامــه مبهمــة رصــد عــى الحــدود الرشقيــة لبلــدة جباليــا؛ مــا أدى إلصابتــه بالشــلل ،فنقــل
للعــاج خــارج فلســطني.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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كــا أصيــب الشــهيد الفــارس صــري خــال الحــرب األوىل عــى غــزة ( )2009/2008بج ـراح متوســطة ،ولكنهــا مل
مخلصــا يدافــع عــن أهــل فلســطني.
توقفــه عــن مواصلــة عملــه يف رسايــا القــدس جند ًيــا
ً
عمــل شــهيدنا املجاهــد صــري ضمــن وحــدة املدفعيــة التابعــة لرسايــا القــدس وشــارك يف العديــد مــن املهــام
العســكرية ،وتصــدى للقــوات الصهيونيــة الخاصــة التــي تســللت إىل جبــل الكاشــف يف عزبــة عبــد ربــه كــا أمطــر
شــهيدنا البلــدات واملغتصبــات املحاذيــة لقطــاع غــزة بقذائــف الهــاون والصواريــخ القدســية املباركــة.
موعد مع الشهادة

يف صبــاح يــوم األحــد  27مــارس (آذار) 2011م كتــب اللــه تعــاىل لشــهيدنا املجاهــد صــري موعــدً ا مــع الشــهادة
بالقــرب مــن منزلــه الــذي ال يبعــد أكــر مــن مائتــي مــر عــن مفــرق محطــة حمــودة شــال غــزة برفقــة الشــهيد
املجاهــد رضــوان النمروطــي حيــث أطلقــت طائـرات االســتطالع الصهيونيــة صاروخــن تجاههــا أثنــاء قيامهــا بإطــاق
الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة مــا أدى إىل استشــهادهام عــى الفــور.
زوجــة الشــهيد قالــت وهــي تحبــس الدمــوع بــن جفونهــا« :مل ميــض عــى زواجنــا ســوى ســبعة أشــهر ،ويف تلــك
الفــرة مل يعــرف صــري النــوم .عــاين مــن آالم يف فخــذه نتيجــة إصابتــه يف الحــرب األوىل عــى غــزة (،»)2009/2008
وتضيــف« :رغــم ذلــك ظــل يــردد دو ًمــا عــى لســانه «الثالثــة ثابتــة» ،يقصــد فيهــا استشــهاده بعدمــا أصيــب مرتــن».
والــدة الشــهيد بــدأت حديثهــا ومعــامل الفخــر والعــزة واضحــة يف وجههــا ،وقالــت« :مل أبــك عــى فراقــه رغــم شــعوري
بالحــزن الشــديد ،فقــد توقعــت أن يــأيت خــر استشــهاد أحــد أبنــايئ ،لذلــك مل أدع أحــدً ا يعزينــي ،بالعكــس طلبــت منهــم
أن يهنئــوين» ،وتضيــف« :منــذ زواجــه بــدأ يــر أن نجلــس أنــا ووالــده يف غرفتــه الخاصــة نتســامر ونتبــادل الحديــث
حتــى ســاعة متأخــرة مــن الوقــت ،وأســتذكر أن آخــر ليلــة قبــل استشــهاده مــن أجمــل الليــايل».
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الشهيد املجاهد محمد خالد سليامن أبو معمر
فارس أىب الخنوع حتى نال رشف الشهادة

كان يعلــم يف ق ـرارة نفســه أنــه عــى موعــد مــع القــدر فواصــل
العطــاء دون تــردد باح ًثــا عــن النــر أو الشــهادة؛ فــا تنتظــروا منــه
أن يرفــع الرايــة البيضــاء ،وال تنتظــروا منــه االستســام أو املســاومة!
فمهــا فعلــه هــذا العــدو املســخ الــذي تضافــرت كل قــوى الــر
لخلقــه عــى أرض فلســطني املباركــة فــوق بيــوت وحقــول وأشــاء
ودمــاء شــعبنا األيب فســيميض الفلســطيني املجاهــد بســاحه وإميانــه
إىل يــوم ال رجعــة فيــه  .فمرح ًبــا بالشــهادة ،أهـ ًـا باالستشــهاد.

)(2011 - 1986

الميالد والنشأة

يف  7أكتوبــر (ترشيــن األول) 1986م كان حــي جــورة اللــوت جنــوب رشقــي محافظــة خانيونــس عــى موعــد مــع
بــزوغ فجــر ميــاد الفــارس محمــد خالــد أبــو معمــر ألرسة فلســطينية معروفــة بحبهــا للوطــن وانتامئهــا لإلســام وتعــوذ
جذورهــا إىل مدينــة «يافــا» بالداخــل الفلســطيني.
تلقــى الشــهيد املجاهــد محمــد تعليمــه األســايس يف مدرســة معــن االبتدائيــة التابعــة لوكالــة الغــوث ،ثــم درس
اإلعداديــة مبدرســة الــرش ،وأنهــى التعليــم الثانــوي بنجــاح مــن مدرســة كــال نــارص ليلتحــق _بعــد انقطــاع عــن
الدراســة مــن أجــل مســاعدة والــده بالعمــل ألرسة تجــاوز عــدد أفرادهــا عــرة أبنــاء_ بجامعــة القــدس املفتوحــة
تخصــص خدمــة اجتامعيــة ،وقــد لقــي ربــه وهــو يف الســنة الثانيــة مــن دراســته.
صفاته وأخالقه

كان شــهيدنا املجاهــد محمــد شــابًا خلو ًقــا مــن صفاتــه الحيــاء والحــب يف اللــه أعظــم ســاته؛ فقــد أحــب إخوانــه يف
الدعــوة والجهــاد ح ًبــا شــديدً ا ،كثـرًا مــا يدافــع عنهــم ويحميهــم ويحثهــم عــى الخـرات ويدعوهــم إىل الصــاة والســيام
صــاة الفجــر التــي استشــهد أثنــاء ذهابــه ألدائهــا .عــرف رحمــه اللــه كرميًــا ومعطــاء و بــا ًرا بوالديــه رحيــا بهــا أيضً ــا،
أمــا إخوانــه وأصحابــه جمي ًعــا فيذكــرون لــه طيــب املعاملــة وحســن العــرة ويذكــرون ابتســامته التــي مل تفــارق ثغــره،
فغــدا مثـ ً
ـال للتواضــع واملحبــة بينهــم ،يحــزن لحزنهــم ويفــرح لفرحهــم.
يقــول والــده الحــاج أبــو يــري« :تــرك ف ـراق محمــد فرا ًغــا صع ًبــا يف حياتنــا .كلــا طلبــت منــه أن يحــرص عــى
نفســه كان يــرد عــي مبتسـ ًـا :ال تحــزن فلــن يصيبنــي إال مــا كتــب اللــه يل! وأســأله أن يلحقنــي بركــب الشــهداء مقبـ ًـا
غــر مدبــر .محمــد رجــل نشــيط وعصامــي ،حريــص عــى إســعادنا وتوفــر كل مــا نحتاجــه .عــى الرغــم مــن املســئوليات
امللقــاة عــى عاتقــه لكونــه طالًبــا جامع ًيــا ،وأمتنــى مــن اللــه أن يجمعنــا وإيــاه وكل املســلمني يف جنــة الرحمــن التــي
وعــد عبــاده الصابريــن واملجاهديــن يف ســبيله».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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والدتــه أم يــري التــي فضلــت الجلــوس بالقــرب مــن الدراجــة التــي اســتهدف الشــهيد املجاهــد محمــد وهــو
يســتقلها قالــت بصــوت متحــرج وعينــن اغرورقتــا بالدمــوع« :لقــد نــال ولــدي مــا متنــاه وســعى إليــه .فهني ًئــا لــه
الشــهادة يف ســبيل اللــه ،وهني ًئــا لنــا دخــول الجمــع املبــارك ألهــايل الشــهداء».
وتطرقــت أم يــري إىل عديــد املواقــف الطريفــة التــي جمعتهــا بالشــهيد مســتذكرة لحظــات املســاء التــي كان
يخــرج فيهــا الشــهيد الفــارس محمــد للربــاط بصمــت دون أن يشــعر بــه أحــد والســاعات التــي أمضتهــا يف انتظــار
عودتــه ســاملًا وهــي تبتهــل إىل اللــه بالســامة لــه ولــكل رفاقــه املجاهديــن .يف حــن تحــدث شــقيقه يــري عــن عمــق
العالقــة التــي ربطتــه بالشــهيد املجاهــد محمــد ،وعــن حــرص كل منهــا عــى مشــاركة اآلخــر يف أدق أمــور الحيــاة  .قــال:
«عالقتــي بشــقيقي مميــزة بالحــب والتعاضــد .لقــد تــرك استشــهاده فرا ًغــا كبـ ًرا؛ ففــي كل مــكان أذهــب إليــه أتذكــره
فأحــزن حزنًــا شــديدً ا ،ولكــن عـزايئ أنــه شــهيد يف الجنــة بــإذن اللــه».
مشواره الجهادي

أحــب الشــهيد الفــارس محمــد الجهــاد واالستشــهاد منــذ صغــره ،ودامئًــا يــردد ويطلــب مــن اللــه أن يرزقــه الشــهادة
يف ســبيله؛ فقــد ســعى لهــا كثـرًا حيــث انضــم لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني عــام 2005م ،فصــار مــن
الشــباب امللتــزم بالنشــاطات والنــدوات واألرس والفعاليــات التــي نظمتهــا الحركــة عــى مســتوى فلســطني.

ونظ ـ ًرا لحــب شــهيدنا املقــدام محمــد للمقاومــة والجهــاد التحــق بصفــوف الجهــاز العســكري رسايــا القــدس عــام
2007م حيــث عمــل يف بــادئ األمــر ضمــن وحــدة الرصــد واالســتطالع ثــم عمــل ضمــن صفــوف املرابطــن عــى الثغــور،
ونظـ ًرا لرسيتــه التامــة يف العمــل اختــر مــن قــادة الجهــاز العســكري ليعمــل ضمــن الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس
حيــث تتلمــذ عــى يــد الشــهيد القائــد محمــود عــوض ،وقــد تعــرض شــهيدنا الفــارس محمــد إلصابــة أثنــاء التصنيــع مــا
أدى إىل بــر يف كــف اليــد اليــرى لــه.
يُســجل للشــهيد الفــارس محمــد مشــاركته يف زرع العديــد مــن العبــوات الناســفة عــى طــوال الرشيــط الحــدودي
رشق مدينتــي رفــح وخانيونــس ،وقصــف املغتصبــات الصهيونيــة بقذائــف الهــاون والصواريــخ القدســية والتصــدي
لعديــد مــن التوغــات الصهيونيــة مبنطقتــي العمــور والفراحــن.
موعد مع الشهادة

بعــد هــذا الجهــد والتعــب الــذي أمضــاه شــهيدنا الفــارس محمــد باح ًثــا عــن الشــهادة ليلحــق بركــب مــن ســبقوه
وليلحــق برفيقــه دربــه االستشــهادي أحمــد شــهاب ،تجلــت إرادة اللــه بــأن يصطفيــه إىل جــواره يف ســاعات فجــر
األربعــاء  30مــارس (آذار) 2011م؛ فبينــا شــهيدنا متوجــه لصــاة الفجــر ،وعــى بعــد أمتــار مــن البيــت إذ بطائــرة
اســتطالع تســتهدفه بصــاروخ أصابــه إصابــة مبــارشة نقــل عــى إثرهــا إىل املستشــفى األورويب ليفــارق الحيــاة رغــم
الجهــود املضنيــة التــي قــام بهــا الطاقــم الطبــي إلنقــاذ حياتــه.
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الشهيد املجاهد بالل محمد إسامعيل العرعري
دك حصون العدو قبل أن يرتقي للجنان

الشــهداء بدمهــم يرســمون طري ًقــا لعــزة األمــة ،ومــن دمهــم الــزيك
يســتمد األحيــاء نورهــم حتــى يحققــوا وعــد ربهــم بتحريــر البــاد
واملقدســات.

)(2011 - 1988

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد بــال محمــد العرعــر بتاريــخ  2أكتوبــر (ترشيــن األول) 1988م يف حــي الشــجاعية رشقــي
مدينــة غــزة ألرسة بســيطة الحــال ربتــه عــى طاعــة اللــه واالمتثــال ألوامــره والتضحيــة يف ســبيله.
يذكــر أن شــهيدنا املجاهــد بــال أكمــل املشــوار التعليمــي حتــى الصــف الثــاين الثانــوي ،وتــرك مقاعــد الدراســة
بســبب الظــروف االقتصاديــة ليعمــل مــع شــقيقه يف حرفــة دهــان الســيارات.
صفاته وأخالقه

تقــول والــدة الشــهيد املجاهــد بــال (أم أنــور) وقــد تســلل الدمــع إىل عينيهــا« :رحــل األمــر العاقــل املــؤدب امللتــزم
دين ًيــا وأخالق ًيــا ،رحــل الرجــل املحافــظ عــى صالتــه وقيامــه وصيامــه ،تشــهد لــه أزقــة مســجد الق ّزمــري الــذي اعتــاد
أن يعتكــف فيــه» .وتضيــف الوالــدة الصابــرة« :كثـ ًرا مــا أوصــاين بــال أال أبــي عليــه يــوم استشــهاده ،وأكــر مــا ر ّدده
أمامــي« :اللهــم إين أســألك شــهادة بصــاروخ مــن طائــرة اســتطالع متــزق جســدي قط ًعــا صغــرة حتــى تــرىض يــا كريــم».
وتصــف أم أنــور أخــاق ابنهــا الشــهيد قائلــة« :بــال رغــم صغــر ســنه ،لكنــه اتصــف بالعطــف والكــرم والرحمــة
عــى الجميــع ،يصــل رحمــه واالبتســامة ال تفــارق شــفتيه يوزعهــا عــى الجميــع ،ال يــكل وال ميــل ،يعمــل مــع أخيــه يف
مهنــة دهــان الســيارات وينتهــي عنــد آذان املغــرب ليكمــل مشــواره مــع إخوانــه يف العمــل الجهــادي .بــال مل يعــرف
للراحــة طعـ ًـا».

شــقيقته أم عمــر أوضحــت أنهــا قبــل رحيــل شــقيقها الشــهيد بــال رأت ابــن عمهــا الشــهيد املجاهــد عنــان العرعــر
يقــول لهــا يف منامهــا« :أريــد أن آخــذ أحــد إخوانــك» ،وبعدهــا بيــوم واحــد ارتقــى بــال ليلحــق بركــب نبيــل وعدنــان.
أمــا مــروان شــقيق الشــهيد بــال فتحــدث« :رغــم صغــره كان كب ـرًا يف عقلــه وأفعالــه ،امتلــك عطــا ًء ال ميتلكــه
الكبــار؛ فهــو نعــم األخ والصديــق املخلــص وكاتــم الــر .لقــد عشــق العمــل يف صفــوف إخوانــه املجاهديــن!».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

الت ــزم الش ــهيد املجاه ــد ب ــال يف صف ــوف الجه ــاد اإلس ــامي من ــذ نعوم ــة أظاف ــره وت ــرب منه ــا فك ــر اإلمي ــان
والوع ــي والث ــورة يف مس ــجد التوفي ــق إىل أن أصب ــح مؤه ـ ًـا ليك ــون جنديً ــا يف رساي ــا الق ــدس ،وظ ــل ع ــى ه ــذا النه ــج
حت ــى لق ــي رب ــه ش ــهيدً ا.
أحــد قــادة رسايــا القــدس يف حــي الشــجاعية .أبــو النــور يوضــح بــدوره أن الشــهيد املجاهــد بــال تحــى بدرجــة كبرية
مــن اإلميــان والقيــادة الراســخة وحمــل يف صــدره الجــرأة والحــب الشــديد للعمــل لينــال الشــهادة ،كــا متنى.
وقــال أبــو عبــد اللــه« :مت ّتــع الشــهيد بحــس أمنــي عــال جــدً ا ،وكان كثــر اإللحــاح عــى القيــادة للخــروج يف كل مهمــة
جهاديــة؛ ألنــه عشــق الشــهادة بــكل معانيهــا» .ويضيــف« :اعتــاد _رحمــه اللــه_ عــى مامزحــة الجميــع وال يك ـ ّن يف
صــدره غـ ًـا أو حقــدً ا عــى أحــد ،وكان مح ًبــا إلخوانــه يبتســم يف وجــه الذيــن ال يعرفهــم قبــل الذيــن يعرفهــم ،تقبلــه
اللــه وألحقنــا بــه شــهداء!».
وتبـ ّـن والــدة الشــهيد أن ابنهــا الشــهيد الفــارس بــال مل يتــوان يف خدمــة إخوانــه املجاهديــن؛ فبيتــه قريــب مــن
نقــاط املرابطــن الذيــن كثـ ًرا مــا ســاعدهم مشــرة إىل أنــه مل يخــرج إىل الربــاط مــن دون أن يحمــل يف جعبتــه شــيئني
اثنــن( :املصحــف واملصليــة) حتــى يقــي وقتــه طائ ًعــا لربــه.

موعد مع الشهادة

انتظــر شــهيدنا الفــارس بــال موعــدً ا مــع رفاقــه الشــهداء الذيــن ســبقوه حيــث خــرج عــر يــوم الجمعــة  8أبريــل
(نيســان) 2011م برفقــة عــدد مــن املجاهديــن ليزرعــوا الرعــب يف قلــب الكيــان الــذي قتــل وأصــاب مــن أبنــاء شــعبنا
العـرات يف عــدوان ســافر عــى القطــاع اســتمر عــدة أيــام .ونجــح شــهيدنا مــع رفاقــه يف إطــاق قذائــف الهــاون تجــاه
النقــب الغــريب ،وبعدمــا فرغــوا مــن مهمتهــم باغتتهــم طائـرات االســتطالع الصهيونيــة بصواريــخ حقدهــا األمــر الــذي
أدى إىل استشــهاد الفــارس بــال وإصابــة بعــض رفاقــه بجـراح ،واستشــهاد عــدد مــن املواطنــن املتواجديــن يف منطقــة
االســتهداف.
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الشهيد املجاهد رائد عارف فريد املغري
صدق يف العمل وحب التضحية

رغــم رصاعــه الضــاري مــع الــداء واصــل شــهيدنا املجاهــد رائــد
رصاعــه مــع داء االحتــال صان ًعــا قصــة وطنيــة وإنســانية حافلــة بأنبــل
املعــاين وأســنى التوجيهــات .يف أقبيــة التحقيــق أصيــب بفشــل كلــوي
مــن شــدة التعذيــب الوحــي الــذي يتعــرض لــه األرسى يف ســجون
االحتــال الــذي ال يأبــه بتلــك الكلــات املصفوفــة فيــا يســمى
باملواثيــق واملعاهــدات الدوليــة.
الميالد والنشأة

)(2011 - 1973

ولــد الشــهيد املجاهــد رائــد عــارف املغــر (أبــو مصعــب) يف  24أكتوبــر (ترشيــن األول) 1973م يف بلــدة عرابــة
مبحافظــة جنــن ،ولــه ســتة إخــوة ،وأتــم دراســته يف معهــد قلنديــا يف تخصــص املســاحة .تــزوج شــهيدنا املجاهــد رائــد
ورزقــه اللــه اب ًنــا واحــدً ا.
صفاته وأخالقه

صــدق يف العمــل ،وميــل للتضحيــة مــن أجــل شــعبه ووطنــه .مطيــع لوالديــه بــار بهــا .محســن لجميــع النــاس ،ال
يكــن ســوى املحبــة لغــره .وشــهيدنا املجاهــد رائــد محافــظ عــى صالتــه يف املســجد ،مكــر مــن قـراءة الذكــر الحكيــم،
عامــل مبــا فيــه مــن توجيهــات وآداب خلقيــة.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد رائــد بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني منــذ نعومــة أظافــره يف أواخــر عــام
1989م ،وكان شــعلة مــن اإلميــان وااللت ـزام والوعــي والثــورة ،شــابًا متدي ًنــا جــدً ا ومجتهــدً ا يف دروســه.
أحــد قــادة حركــة الجهــاد اإلســامي يف جنــن تحــدث لنــا ،عــن جــزء مــن حيــاة الشــهيد« :كانــت تربــط املجاهــد
عالقــة حميمــة مــع الشــهيد املجاهــد إيــاد الحــردان ،فكانــا زميــي دراســة ،وكان صدي ًقــا ومــن أبنــاء املجموعــة الجهاديــة
مــع األســر املحــرر أحمــد العارضــة «شــقري» الــذي أمــى حكـ ًـا بالســجن 20عا ًمــا ،كــا شــارك يف تشــكيل مجموعــات
«عشــاق الشــهادة» التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف مطلــع التســعينيات مــن القــرن املــايض ،والتــي كان لهــا الــدور
مؤسســا مــع الشــهيد القائــد
األبــرز يف عمليــات إطــاق النــار عــى دوريــات جيــش االحتــال ،فــكان املجاهــد مشــاركًا
ً
عصــام براهمــة مــن قريــة عنــزة قضــاء جنــن والشــهيد القائــد صالــح طحاينــة مــن الســيلة الحارثيــة».
بعـــد تخرجـــه يف املعهـــد بـــدأ شـــهيدنا املجاهـــد رائـــد مشـــواره الجهـــادي حيـــث تـــم اعتقالـــه ألول مـــرة يف 9
نوفم ــر (ترشي ــن الث ــاين) 1993م مل ــدة ع ــرة ش ــهور إال أن ق ــوات االحت ــال اس ــتمرت يف مالحقت ــه واعتقلت ــه م ــرة
ثاني ــة يف  11فرباي ــر (ش ــباط) 1997م إىل  8يناي ــر (كان ــون الث ــاين) 1998م وأصي ــب بامل ــرض أثن ــاء ه ــذه الف ــرة وق ــى
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ف ــرة عالج ــه يف مستش ــفى الرمل ــة .وت ــم اإلف ـراج عن ــه وه ــو يف حال ــة مرضي ــة صعب ــة ج ــدً ا وتحم ــل أهل ــه مس ــؤولية
عالج ــه بع ــد ذل ــك إال أن ــه مل يس ــلم م ــن االحت ــال ،وت ــم اعتقال ــه م ــرة ثالث ــة أثن ــاء عودت ــه م ــن مدين ــة نابل ــس
للعـــاج يف كمـــن يف  23مايـــو (أيـــار) 1999م إىل  25أغســـطس (آب) 1999م وســـاءت حالتـــه الصحيـــة يف الســـجن
م ــا أدى إىل إصابت ــه بفش ــل ح ــاد وكام ــل يف كليت ــه ،وبعده ــا ت ــم اإلفــراج عن ــه واس ــتمر يف الع ــاج حت ــى ت ــم زرع
كلي ــة ل ــه ع ــام 2002م يف مستش ــفى األردن وبت ــرع م ــن وال ــده وق ــى ف ــرة  9س ــنوات ب ــاألردن لع ــدم قدرت ــه ع ــى
الع ــودة إىل الب ــاد خو ًف ــا م ــن اعتقال ــه م ــرة أخ ــرى.
موعد مع الشهادة

ويف العــام 2010م أصيــب شــهيدنا املجاهــد رائــد بفشــل كلــوي بنســبة  % 80وقــى فــرة عــاج ملــدة شــهر يف
مستشــفى بــاألردن وعــاد بعدهــا إىل أرض الوطــن وهــو يعــاين مــن فشــل كلــوي حــاد ومزمــن ،وبــدأ يعمــل غســيل
كىل ثــاث م ـرات يف األســبوع ،وعندمــا عــرض عليــه أن يــزرع كليــة مــرة أخــرى رفــض ذلــك قائـ ًـا« :تعافيــت ســنوات
وتزوجــت وانتظــرت طفــي مصعــب وأخــذت حقــي مــن الدنيــا ،وآن األوان أللتحــق بركــب الشــهداء ،وليتهــا كانــت كــا
قضــوا ولكنــه قــدر اللــه عــز وجــل» .وعــاىن شــهيدنا املجاهــد رائــد مــن ارتفــاع ضغــط الــدم الرشيــاين وأصيــب بجلطــة
دماغيــة أدت إىل صعوبــة يف الحركــة والــكالم إىل أن توفــاه اللــه يف تاريــخ  30أبريــل (نيســان) 2011م.
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الشهيد املجاهد عامد فريد سالمة أبو عابدة
حياة اكتظت مشاهدها بالدم

عـــذ ًرا لكـــم أيهـــا الشـــهداء ونحـــن نحـــاول أن نكتـــب بأقالمنـــا
بع ــض م ــا نع ــرف ع ــن جهادك ــم وعظي ــم تضحياتك ــم في ــا أنت ــم
تكتب ــون بس ــيل ونه ــر م ــن دمائك ــم وبقاي ــا أش ــائكم رس ــالة العش ــق
األزيل لفلس ــطني واإلس ــام والجه ــاد! ع ــذ ًرا ونح ــن ن ــن تح ــت وط ــأة
شـــهواتنا فيـــا أنتـــم تتحـــررون مـــن قبضـــة الطـــن وتصعـــدون
بأرواحك ــم وأنفس ــكم إىل عن ــان الس ــاء أم ـ ًـا يف أن تك ــون دماؤك ــم
وأجس ــادكم رصي ــدً ا لتحري ــر فلس ــطني!

)(2011 - 1988

الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد عــاد فريــد أبــو عابــدة (أبــو محمــد) يف  15مايــو (أيــار) 1988م يف مخيــم الربيــج الواقــع
وســط قطــاع غــزة وتــريب يف أرسة كرميــة ُه ِّجــرت مــن مدينــة بــر الســبع جنــوب فلســطني املحتلــة عــام 1948م كباقــي
العائــات الفلســطينية ،واســتقر بهــا املقــام يف مخيــم الربيــج لالجئــن ،وتتكــون تلــك األرسة املجاهــدة مــن الوالديــن
وســبعة مــن األبنــاء وأربــع مــن البنــات .تلقــى شــهيدنا املجاهــد عــاد تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف مــدارس مخيــم
متخصصــا يف إحــدى املهــن ليســاعد والــده يف الظــروف املعيشــية الصعبــة.
الربيــج ،ثــم انتقــل ليتعلــم دبلــوم صناعــة
ً
وقــد تــزوج قبــل ســنة مــن استشــهاده ورزقــه اللــه طفـ ًـا مــن زوجتــه.
صفاته وأخالقه

امتــاز شــهيدنا املقــدام عــاد بالهــدوء وطيــب النفــس حتــى إن االبتســامة مل تكــن تفــارق قســات وجهــه ،وعــرف
بحبــه لألطفــال وألصدقائــه ،وبســاطته وتســامحه ،ودوام التفقــد إلخوانــه وشــعوره تجاههــم باملحبــة الصادقــة ،وكــرة
الزيــارة ألرحامــه ،واتصــف بالحــرص عــى الصلــوات الخمــس يف املســجد .كل هــذه الصفــات واألخالق اســتمدها شــهيدنا
املجاهــد عــاد مــن ديننــا العظيــم ،فــكان محبو ًبــا جــدً ا بــن جميــع أف ـراد عائلتــه وأهلــه فهــو االبــن البــار بوالديــه
املحســن إلخوانــه وأخواتــه.
مشواره الجهادي

منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة بعــد مــرور عــام عــى االنتفاضــة األوىل رأى مشــاهد الطفولــة والذكريــات مليئــة
بتشوشــات القتــل والــدم والعنــف الصهيــوين غــر أنــه حينــا يســأل عــن مدينــة بــر الســبع يخــره الكبــار بحكايــات
القتــل واملجــازر التــي ارتكبتهــا العصابــات الصهيونيــة بحــق أهلهــا وأهــل فلســطني بشــكل عــام .كل هــذا ولّــد يف
شــخصية شــهيدنا املقــاوم عــاد رغبــة وإرصا ًرا عــى أن ينتقــم مــن قتلــة األطفــال والنســاء والشــيوخ .ومــع اشــتعال
انتفاضــة األقــى انتفــض كباقــي أشــبال فلســطني ليشــارك يف إلقــاء الحجــارة عــى جيــش االحتــال بالقــرب مــن مفــرق
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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الشــهداء «نيتســاريم» و»كفــار داروم» ســابقًا ،ويف العــام 2005م انتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني ليتــرب
مــن فكــر الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي ،فعمــل ضمــن جهــاز الفعاليــات الجامهــري التابــع للحركــة ،وكان مثـ ً
ـال
للعمــل املخلــص .وأرص كثـ ًرا عــى إخوانــه يف حركــة الجهــاد لاللتحــاق برسايــا القــدس ،ووافقــت القيــادة عــى انضــام
شــهيدنا الفــارس عــاد لصفــوف رساياهــا املختــارة عــام 2006م ليصبــح أحــد جنودهــا امليامــن.
شــارك شــهيدنا املقــدام عــاد يف العديــد مــن العمليــات واملهــات الجهاديــة مــن بينهــا املشــاركة يف صــد العديــد
مــن االجتياحــات وتــدرج يف الرسايــا حتــى صــار أمـ ًرا ألحــدى مجموعــات املرابطــن عــى ثغــور مخيمــه الصامــد.

موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم الجمعــة  19أغســطس (آب) 2011م وبعــد أداء شــهيدنا الفــارس عــاد لصــاة العشــاء والرتاويــح يف
مســجد الرحمــن مبخيــم الربيــج خــرج شــهيدنا برفقــة رفيــق دربــه الشــهيد املجاهــد أنــور اســليم يف إحــدى املهــات
الجهاديــة وإذا بطائــرة اســتطالع صهيونيــة حاقــدة تســتهدفهام بصاروخــن عندمــا كانــا يســتقالن دراجــة ناريــة عــى
املدخــل الجنــويب ملخيــم الربيــج ،فحولتهــا إىل أشــاء وصعــدت روحهــا إىل العليــاء مقبلــن غــر مدبريــن ،فــإىل جنــات
الخلــد مــع الشــهداء والصديقــن واألنبيــاء ،وحســن أولئــك رفيقــا إن شــاء اللــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد معتز باسم حمدان قريقع
مجاهد من أرسة مجاهدين

هــي رحلــة العاشــقني املمتــدة منــذ بــد ِر والريمــوك وحطــن ،هــي
رحلــة العطــاء والبــذل يف ســبيل اللــه التــي خطهــا الشــقاقي بدمــه
الطاهــر الــزيك تتواصــل ومتتــد لتأخــذ يف طياتهــا ثل ـ ًة مــن العظــاء
الذيــن صاغــوا بدمهــم الطاهــر الــزيك الكرامــة والعــزة لألمــة .فهــي
كتيبــة حطــن الشــاء ،التــي قدمــت خــرة أبنائهــا ومجاهديهــا
عــى مذبــح العــزة والكرامــة ،فــكان عــادل جنديــة رم ـ ًزا للثبــات،
)(2011 - 1982
وأدهــم الحرازيــن أســطورة للعظــاء ،وســعدي حلــس أســدً ا يــأىب
الــذل والهــوان .إنهــا مســرة الــدم والشــهادة التــي تحــدث عنهــا الشــقاقي األمــن حينــا قــال« :نحــن أمــة ال حيــاة لنــا
ـدم والشــهادة» ،لقــد صدقــت القــول ســيدي أبــا إبراهيــم ،فنحــن أمــة الشــهداء ،أمــة األبطــال الذيــن
خــارج مســرة الـ ِ
يتقدمــون يف ســاحات الوغــى مســتبرشين وواثقــن بوعــد اللــه.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد معتــز باســم قريقــع (أبــو إســام) يف  14ســبتمرب (أيلــول) 1982م يف حــي الشــجاعية ألرسة
كرميــة تحســن تربيــة أبنائهــا عــى فضائــل القيــم اإلســامية الســامية ،ودرس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة الشــجاعية
املشــركة حتــى الصــف الثالــث ،ثــم انتقــل إىل مدرســة الف ـرات التــي انتقــل بعدهــا إىل مدرســة جــال عبــد النــارص،
وكان مــن الطلبــة الجاديــن املتفوقــن .واملعــروف أن هــذه العائلــة قدمــت شــهداء كثرييــن منهــم الدكتــور منــذر شــقيق
الشــهيد املجاهــد معتــز الــذي استشــهد معــه يف جرميــة صهيونيــة واحــدة ،والشــهيد املجاهــد زهــدي قريقــع أحــد أبطــال
معركــة الشــجاعية يف  6أكتوبــر (ترشيــن األول) 1987م.

صفاته وأخالقه

جمــع الشــهيد املجاهــد معتــز جملــة مــن خــرة الصفــات التــي جعلتــه محبوبًــا يف أرستــه وبــن أصدقائــه وجريانــه
وكل مــن عرفــه ،فقــد كان تق ًيــا ور ًعــا عفيــف اللســان كثــر اإلحســان لــكل النــاس ،يحافــظ عــى صالتــه يف املســجد ويكــر
مــن تــاوة الذكــر الحكيــم .وبــره لوالديــه وحبــه لهــا مــن القــوة والصــدق الــذي يقتــدى بــه .وتلــك صفــات طبيعيــة
يف شــخص ريب يف أرسة كرميــة ضحــت يف ســبيل اللــه والوطــن بأكــر مــن شــهيد.

مشواره الجهادي

انتمــى الشــهيد املجاهــد معتــز لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة
األقــى املباركــة مطلــع عــام 2000م .وشــارك بالعديــد مــن املهــات والعمليــات الجهاديــة التــي تركــت أث ـ ًرا عــى
العــدو الصهيــوين؛ فقــد شــارك يف عمليــة «الصيــف الســاخن» البطوليــة حيــث قــام بإطــاق قذيفتــي ( )R.B.Gعــى
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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الــرج العســكري الصهيــوين إلســناد املجاهديــن املهاجمــن ،وكان برفقــة الشــهيد رفيــق دربــه عــادل جنديــة ،وارتقــى يف
هــذه العمليــة البطوليــة الشــهيد املجاهــد محمــد الجعــري ،وأدت هــذه العمليــة ملقتــل وإصابــة عــدد مــن املغتصبــن
الصهاينــة .وشــارك كذلــك يف عمليــة «ميجــن» ضمــن وحــدة اإلســناد يف هــذه العمليــة النوعيــة ،بتكليــف مــن الشــهيد
القائــد ماجــد الحرازيــن .واستشــهد يف هــذه العمليــة البطوليــة املجاهــد محمــود ســامة مــن رسايــا القــدس ،وتكتــم
العــدو عــى خســائره الفادحــة فيهــا .كــا شــارك يف إطــاق العديــد مــن الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة برفقــة
الشــهيد القائــد محمــد الدحــدوح .كــا شــارك يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة يف مناطــق مختلفــة مــن قطــاع غــزة
الحبيــب .ويف إعــداد وتجهيــز املجاهديــن ،وعمــل يف الوحــدة الصاروخيــة التابعــة لرسايــا القــدس.
وقــد نجــا شــهيدنا املجاهــد معتــز مــن العديــد مــن محــاوالت االغتيــال الصهيونيــة ،أولهــا يف اجتيــاح حــي الزيتــون
حيــث أصيــب برفقــة الشــهيد املجاهــد عــادل جنديــة ،والثانيــة أيضً ــا مــع الشــهيد املجاهــد عــادل جنديــة حيــث
أصيــب الشــهيد أبــو إســام إصابــة متوســطة ،أمــا املحاولــة الثالثــة فهــي التــي استشــهد فيهــا ،حينــا أغــارت الطائـرات
الصهيونيــة عــى الدراجــة الناريــة التــي كان يســتقلها يف شــارع الثالثينــي برفقــة شــقيقه الدكتــور منــذر وطفلــه إســام.
موعد مع الشهادة

روت أم منــذر والــدة الشــهيد املقــدام معتــز ،تفاصيــل يــوم استشــهاده يف  19أغســطس (آب) 2011م ،فقالــت« :كان
الطفــل إســام نجــل الشــهيد معتــز يلعــب عــى دراجتــه الصغــرة ،فانزلــق عنهــا وأصيــب بج ـراح يف رأســه ،فاتصلــت
والدتــه بزوجهــا معتــز ،فجــاء مرس ًعــا بدراجتــه الناريــة ،وقــال أخــوه الشــهيد الدكتــور منــذر لــه :أحــر يل مــن الصيدلية
خيطًــا طب ًيــا وأنــا ســأخيط لــه الجــرح ،فرفــض معتــز وقــال ال يوجــد لدينــا مســكن ،وســيتوجع إســام كثـ ًرا ،مــن األفضــل
أن نأخــذه للمستشــفى».
ذهــب شــهيدنا املجاهــد معتــز برفقــة أخيــه الدكتــور منــذر إىل مستشــفى الشــفاء مبدينــة غــزة ،وعالجــا الطفــل
إســام ،وقبــل العــودة ،قــال أحــد األطبــاء للشــهيد منــذر :ألســت خائ ًفــا وأنــت تركــب دراجــة ناريــة يف ظــل الوضــع
األمنــي املتدهــور يف غــزة؟ فقــال :الــي كاتبــه ربنــا بصــر.
وأثنــاء العــودة اســتهدفت طائ ـرات العــدو الصهيــوين الدراجــة الناريــة التــي كانــوا يســتقلونها يف شــارع الثالثينــي
وســط مدينــة غــزة مــا أدى إىل ارتقــاء الشــهيد معتــز وشــقيقه الدكتــور منــذر وطفلــه إســام الــذي مل يتجــاوز العامــن.
ويف نهايــة حديثهــا قالــت والــدة الشــهداء« :الحمــد للــه أن أبنــايئ رفعــوا رأيس عال ًيــا يف الدنيــا واآلخــرة ،والحمــد للــه
الــذي أكرمنــي بشــهادتهم التــي تشــفي الصــدور وخصوصــا استشــهادهم يف العــر األواخــر مــن شــهر رمضــان املبــارك،
أيــام العتــق مــن النــار».
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الشهيد املجاهد إسامعيل زهدي إسامعيل األسمر
عاش مجاهدً ا حتى نال وسام رشف الشهادة

ألنهــم الشــهداء الجــر الــذي ينقلنــا إىل العــزة والشــموخ
واإلبــاء ،ألنهــم الضيــاء الوهــاج يف املشــوار الطويــل الــذي بدأنــاه
عــى أمــل التحريــر واالنعتــاق مــن الــذل واملهانــة ،ألنهــم الذيــن
كتبــوا عــى صفحــات الزمــان ونظمــوا عليهــا أجمــل قصائــد العشــق
لفلســطني الشــموخ والكربيــاء مــن دمائهــم الطاهــرة الزكيــة ،ألنهــم
مــن تقاســموا األكفــان بينهــم عــى طريــق الحريــة واالســتقالل
)(2011 - 1974
مناديــن بعضهــم بعضً ــا بــأن حــارصوا حصاركــم ال مفــر! وقاتلــوا
عدوكــم ال مفــر! فهــذا هــو الطريــق ،طريــق الجهــاد وعشــق الشــهادة .فاحملــوه مقاتـ ًـا عــن مقاتــل! وال ترتكــوه فهــو
ســبيلنا الوحيــد! وهــو خالصنــا الــذي يجــب أال نحيــد عنــه.
الميالد والنشأة

ولــد شــهيدنا املجاهــد إســاعيل زهــدي األســمر (أبــو زهــدي) يف تاريــخ  12ديســمرب (كانــون األول) 1974م يف أرسة
تعــود أصولهــا إىل مدينــة «يافــا» التــي تعــد مــن أجمــل املــدن الفلســطينية عــى الســاحل ،وكان لهــا الــدور األبــرز يف
مقاومــة االنتــداب الربيطــاين واملحتــل الصهيــوين.
وخمســا مــن البنــات ،وقــد رىب أبنــاءه عــى
تــزوج شــهيدنا املجاهــد إســاعيل وقــد رزقــه اللــه عــز وجــل ابنــن
ً
موائــد القــرآن واألخــاق والتقــرب إىل اللــه عــز وجــل بالعبــادات والطاعــات.

صفاته وأخالقه

الشــهيد املجاهــد إســاعيل رحمــه اللــه متيــز بكــرة أصدقائــه ومحبيــه الســيام مبنطقــة ســكناه التــي قطــرت الدمــوع
د ًمــا عــى فراقــه.

وبشــهادة أحــد أمئــة وخطبــاء مســاجد رفــح فقــد أكــد أن شــهيدنا الفــارس أبــو زهــدي أنفــق الكثــر مــن املــال يف
ســبيل اللــه ،وســاهم يف إعــار بيــوت اللــه ،كــا ســاعد العديــد مــن الفق ـراء واملحتاجــن.
ومتيـــز شـــهيدنا املقـــدام أبـــو زهـــدي بتواضعـــه وشـــخصيته البســـيطة ،وحبـــه وصـــدق انتامئـــه لنهـــج الجهـــاد
واملقاوم ــة ،يح ــرم الكب ــر ويعط ــف ع ــى الصغ ــر .الزم املس ــاجد وواظ ــب ع ــى ص ــاة الجامع ــة ،وأك ــر م ــن الصي ــام
والقي ــام والنواف ــل.
مشواره الجهادي

التح ــق ش ــهيدنا املق ــدام إس ــاعيل بصف ــوف رساي ــا الق ــدس الجن ــاح العس ــكري لحرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي مطل ــع
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ع ــام 2007م ،وت ــدرج يف س ــلم العم ــل العس ــكري حت ــى أصب ــح أح ــد الق ــادة امليداني ــن لرساي ــا الق ــدس ،بل ــواء رف ــح،
وش ــارك يف تجهي ــز وإع ــداد املجاهدي ــن ،ك ــا خ ــاض العدي ــد م ــن امله ــات والعملي ــات الت ــي نفذته ــا رساي ــا الق ــدس
ض ــد الع ــدو الصهي ــوين.
ُيذكــر أن شــهيدنا املجاهــد إســاعيل عمــل عــى إدخــال الســاح ونقلــه عــر الحــدود إىل املقاومــة يف قطــاع غــزة
حيــث امتلــك قــدرات كبــرة يف هــذا الجانــب.
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد إســاعيل األســمر يف عمليــة اغتيــال صهيونيــة جبانــة اســتهدفت الســيارة التــي كان يســتقلها
يف منطقــة تــل الســلطان برفــح يف  24أغســطس (آب) 2011م.

442

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد :عطية محمود عطية مقاط
دك معاقل العدو بصواريخ «غراد» ،وارتقى ً
مقبل غري مدبر

نحتفــي بالشــهداء ونصــوغ مــن مواقفهــم وتضحياتهــم معلقــات
تاريخنــا املــرق ،وأبجديــة الحــارض واملســتقبل والــدرس األول يف
الق ـراءة لــي يقــرأ العــامل ســرة هــؤالء األبطــال ســط ًرا ســط ًرا وكلم ـ ًة
كلمـ ًة قبــل أن يذهــب البعــض إىل بائــع ســام هنــا أو هنــاك يســتجدي
ً
متجاهــا مقولــة« :مــا أخــذ بالقــوة ال يســرد إال
حقنــا املســلوب
بالقــوة» .فهــا هــي دمــاء الشــهداء رســالة مفادهــا أن الشــعب
الفلســطيني الــذي ينتمــي ألمــة عربيــة وإســامية أصيلــة ذات تاريــخ
ناصــع يجيــد ق ـراءة التاريــخ وصناعــة املســتقبل.

)(2011 - 1991

الميالد والنشأة

ولــد فارســنا الهــام عطيــة محمــود مقــاط يــوم  8أغســطس (آب) 1991م مبنطقــة الزرقــاء الواقعــة بــن مدينــة غــزة
ومخيــم جباليــا ألرسة فلســطينية بســيطة تتكــون مــن والدتــه وخمســة أشــقاء وشــقيقتني معظمهــم دون ســن الثامنــة
عــرة .والشــهيد هــو األول ميــا ًدا بــن الجميــع.
درس شــهيدنا املجاهــد عطيــة املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة «جباليــا البلــد» واملرحلــة اإلعداديــة مبدرســة «مــوىس
بــن نصــر» واملرحلــة الثانويــة مبدرســة «عبــد الفتــاح حمــود» ،ولكــن وفــاة والــده وهــو يف الخامســة عــرة مــن عمــره
دفعتــه لــرك مقاعــد الدراســة والتوجــه للعمــل صغـ ًرا.

صفاته وأخالقه

كــا لــكل شــهيد حكايتــه مــع حــب الوطــن واالنتــاء لنهــج اإلســام القويــم وذروة ســنامه الجهــاد يف ســبيل،
فلشــهيدنا البــار عطيــة ابــن العرشيــن ربي ًعــا قصتــه التــي ترويهــا والدتــه املكلومــة فتقــول« :حياتــه كلهــا للــه ،فبعــد
وفــاة والــده اضطــر لــرك مقاعــد الدراســة والتوجــه لســوق العمــل ملســاعديت عــى تحمــل أعبــاء أرستنــا الكبــرة ،يحــرم
نفســه مــن أبســط متطلبــات الحيــاة لرســم البســمة عــى شــفاه إخوانــه الصغــار» مشــرة إىل أنــه رغــم مســئولياته
الكثــرة إال االبتســامة مل تغــادر ثغــره الباســم ،يوزعهــا عــى أف ـراد أرستــه وجريانــه وأحبابــه.
وتضي ــف أم عطي ــة بع ــد هنيه ــة م ــن الصم ــت« :ظل ــت الش ــهادة حل ـ ًـا يتمن ــاه ويس ــعى لنيل ــه م ــذ أن لع ــب
م ــع أقران ــه لعب ــة املجاه ــد وجي ــش االحت ــال» ،واس ــتطردت بالق ــول« :كث ـ ًرا م ــا اس ــتيقظت م ــن نوم ــي يف منتص ــف
اللي ــل ورأي ــت عطي ــة قب ــل خروج ــه للرب ــاط ع ــى الثغ ــور وه ــو يدع ــو بدعائ ــه املأث ــور« :الله ــم إين أس ــألك ش ــهادة
تع ــز به ــا اإلس ــام وأهل ــه وت ــذل به ــا ال ــرك وأهل ــه» مؤك ــد ًة أنه ــا م ــا منعت ــه ع ــن مواصل ــة ه ــذا الطري ــق امل ــيء
باالبت ــاءات واملح ــن.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ

443

ســار والــده مــن قبــل وتعــرض للمالحقــة واالعتقــال مثــل كل فلســطيني مؤمــن غيــور عــى وطنــه ودينــه .وتابعــت
حديثهــا املفعــم بــكل مشــاعر اإلميــان باللــه« :أنــا عــى يقــن بــأن الــرزق واألجــل بيــد اللــه ،فلــم أعــرض عــى عملــه
الجهــادي ،بــل حرصــت عــى تجهيــز مالبســه وتقبيلــه والدعــاء لــه بالنــر والتوفيــق» مبينـ ًة أنهــا رغــم هــول الصدمــة
التــي تعرضــت لهــا بفقــدان نجلهــا البكــر وعــاد بيتهــا إال أنهــا اســتقبلت نبــأ استشــهاده بــكل صــر واحتســاب إلميانهــا
بقولــه تعــاىل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [آل عم ـران. ]169 :
مشواره الجهادي

التح ــق الش ــهيد املق ــدام عطي ــة بصف ــوف حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي ،وم ــن ث ــم رساي ــا الق ــدس يف س ــن مبك ــرة.
ونظ ـ ًرا ملــا متتــع بــه مــن صــدق وأمانــة وأخــاق عاليــة رفيعــة التحــق بالوحــدة الصاروخيــة ليصبــح أحــد مجاهديهــا
يف املنطق ــة الش ــالية.

أحــد رفاقــه يف رسايــا القــدس يقــول« :كنــا نســتبرش خـ ًرا يف كل مــرة شــاركنا فيهــا الشــهيد مقــاط قصــف املغتصبــات
الصهيونيــة حيــث تكللــت تلــك العمليــات بالنجــاح والتوفيــق ملــا تكبــده العــدو مــن خســائر ماديــة ويف األرواح».
ويســجل للشــهيد الفــارس مقــاط مشــاركته يف الربــاط عــى الثغــور ،والتصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة ،وإطــاق
ع ـرات الصواريــخ باتجــاه املغتصبــات الصهيونيةالتــي وقــع آخرهــا قبــل أن يرتقــي شــهيدً ا بعــدة أيــام حيــث متكــن
مــن قصــف مغتصبــة «أوفكيــم» بصاروخــي «غ ـراد».
وأك ــد أب ــو مصع ــب رفي ــق الش ــهيد املق ــاوم عطي ــة أن استش ــهاده أفق ــد الوح ــدة الصاروخي ــة مبنطق ــة الش ــال
واح ــدً ا م ــن أفض ــل مجاهديه ــا وأمهره ــم يف إع ــداد وتجهي ــز الصواري ــخ وإطالقه ــا يف وق ــت قي ــايس مؤك ــدً ا أن عــزاء
الرساي ــا باستش ــهاد الش ــهيد املجاه ــد عطي ــة أن ــه ن ــال م ــا متن ــى .وتوع ــد أب ــو مصع ــب الع ــدو الصهي ــوين بالث ــأر
واالنتق ــام لدم ــاء الش ــهداء.
موعد مع الشهادة

يف  24أغســطس (آب) 2011م أحــد أيــام شــهر رمضــان املبــارك أفطــر شــهيدنا املقــاوم عطيــة مــع أهلــه وودعهــم
بنظـرات مل يعرفــوا حينهــا أنهــا األخــرة وخــرج ليــدك املغتصبــات الصهيونيــة بصواريــخ الغـراد املباركــة ،وبعــد أن فــرغ
مــن مهمتــه وعــاد إىل بيتــه مــن شــارع النفــق وســط غــزة فــإذ بطائــرة تطلــق عليــه صارو ًخــا أدى إىل ارتقائــه شــهيدً ا.

444

موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد سليم خالد سليم العرابيد
جاهد بعدسته نها ًرا ،ورابط عىل الثغور ً
ليل

مــا أعظمــك يــا ســليم وأنــت تجاهــد بعدســتك وبندقيتــك! مــا
أعظمــك وأنــت متــي عــى درب الشــهداء مــن قبلــك! حســن شــقورة
وســعدي حلــس وخالــد الــزق ومحمــد أبــو ســامل ومحمــد عفانــة،
ورفيــق دربــك يف الجنــان عــاء حمــدان.
هــو اإلعــام الحــريب لرسايــا القــدس يقــدم خــرة أبنائــه ومجاهديــه
شــهداء ليربهــن بالــدم الطاهــر أن مســرتنا ســتتواصل بالدماء واألشــاء
وبــكل اإلمكانيــات اإلعالميــة والجهاديــة مثبتــا صــدق اإلعــام املقاوم.

)(2011 - 1984

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد ســليم خالــد العرابيــد (أبو خالــد) بتاريــخ  5أبريــل (نيســان) 1984م ،ودرس املرحلــة االبتدائية
واإلعداديــة يف مدرســة الزهــاوي ،ودرس املرحلــة الثانويــة يف مدرســة معــروف الرصــايف ،ثــم انتقــل للدراســة يف كليــة
املجتمــع وتخصــص يف مجــال الوســائط املتعــددة ،فتميــز يف دراســته حتــى تخــرج منهــا عــام 2006م.
تتكون أرسته من الوالدين وأربعة إخوة وأربع أخوات ،ترتيبه الثاين بينهم.
الجديــر بالذكــر أن عائلــة العرابيــد املجاهــدة قدمــت عــد ًدا مــن الشــهداء يف ســبيل اللــه وعــى دربهــم مــى ســليم
حيــث إن اثنــن مــن أعاممــه استشــهدوا يف دولــة لبنــان مــا زرع يف قلبــه حــب فلســطني وحــب الشــهادة واملقاومــة.
وتعــود جــذور عائلتــه اىل بلــدة «هربيــا».
صفاته وأخالقه

والــد الشــهيد حبــس الدمــوع وتحــدث عــن أخــاق ولــده« :ســليم منــذ طفولتــه خلــوق ومطيــع لوالديــه ،ملتــزم
بالصــاة .مل يــرك أي فــرض منــذ نعومــة أظافــره .وهــو متديــن متمســك بالســنن النبويــة ،ويســاعدين يف العمــل .ودامئــا
ســند يل ومل يرتكنــي أبــدً ا».

وأشــار إىل أن الشــهيد املجاهــد ســليم عــاش طمو ًحــا معطــا ًء ذا شــخصية بســيطة .وأضــاف« :وثقــت بــه كث ـ ًرا،
وأعطيتــه مســاحة كبــرة مــن الحريــة؛ ألين أثــق بالتزامــه وبأخالقــه وبصوابيــة طريقــه واختيــاره لنهــج الجهــاد».
وأردف قائـ ًـا« :حينــا تــزوج الشــهيد ســليم طلــب منــي أن ال أســاعده باملــال ،وقــال أنــا أريــد أن أعتمــد عــى
نفــي ،وبحمــد اللــه تــزوج ،ورزقــه اللــه طفـ ًـا» مشـ ًرا إىل أنــه متنــى أن يــرى ســليم ابنــه ،ولكــن قــدر اللــه شــاء دون
ذلــك حيــث استشــهد وطفلــه يف أحشــاء أمــه.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ

445

مشواره الجهادي

أبــو مالــك أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس بلــواء الشــال ،وأحــد رفقــاء درب الشــهيد املجاهــد يتحــدث عــن املشــوار
الجهــادي للشــهيد« :ســليم نعــم املجاهــد الــذي يجــد ويجتهــد يف ســبيل اللــه .عمــل يف العديــد مــن املجــاالت الجهاديــة
يف رسايــا القــدس» ،وأشــار أبــو مالــك إىل أن الشــهيد ســليم شــارك يف عــدة مهــات عســكرية خاضتهــا رسايــا القــدس
مــع العــدو الصهيــوين مــن أبرزهــا الربــاط وحراســة ثغــور القطــاع الحبيــب ،والتصــدي للتوغــات الصهيونيــة عــى شــال
القطــاع باإلضافــة إىل رصــد ومتابعــة التحــركات الصهيونيــة عــى الحــدود مــع شــال القطــاع.
الجديــر بالذكــر أن الشــهيد املجاهــد ســليم جمــع بــن البندقيــة والصــورة ،فهــو أحــد فرســان اإلعــام الحــريب لرسايــا
القــدس حيــث تــوىل مســئولية لقســم التصويــر يف لــواء الشــال.
موعد مع الشهادة

والــد الشــهيد املجاهــد ســليم يتحــدث عــن لحظــات الف ـراق« :بينــا كنــا نتنــاول وجبــة الفطــور ســمعنا صــوت
انفجاريــن ،فشــعرنا أن شــي ًئا قــد حــدث لســليم وانتابنــا شــعور بالقلــق ،فقــام أخــوه باالتصــال بــه ،ولكنــه مل يجــب عــى
جوالــه حتــى جاءنــا اتصــال مــن أحــد أصدقائــه أخربنــا باستشــهاده برفقــة الشــهيد املجاهــد عــاء حمــدان».
وأك ــد الوال ــد املحتس ــب ع ــى أن أصدق ــاء الش ــهيد أخ ــروه ب ــأن الش ــهيد املجاه ــد س ــليم ك ـ َّـر وردد الش ــهادة قب ــل
استشــهاده.
ارتقــى شــهيدنا الفــارس ســليم شــهيدً ا يف  25أغســطس (آب) 2011م ج ـراء اســتهدافه مــن قبــل طائ ـرات الغــدر
الصهيونيــة أثنــاء عودتــه مسـ ً
ـتقل دراجــة ناريــة _قبيــل املغــرب يف شــهر رمضــان_ مــن مهمــة إطــاق صواريــخ برفقــة
الشــهيد املجاهــد عــاء حمــدان يف منطقــة الســودانية غــرب بلــدة بيــت الهيــا شــال القطــاع.
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الشهيد املجاهد عالء نبيل محمد حمدان
لباسه العسكري كانت تجهزه والدته

مــن جديــد يتقــدم فرســان رسايــا القــدس يف مياديــن التضحيــة
والف ــداء يتقدم ــون بدمه ــم الطاه ــر .رج ـ ٌ
ـال عظ ــاء حمل ــوا ع ــى
عاتقهـــم أمانـــة البندقيـــة والكلمـــة والصـــورة والحقيقـــة أمانـــة
حمله ــا م ــن قبله ــم حس ــن ش ــقورة ومحم ــد أب ــو س ــامل ومحم ــد
نص ــار وس ــعدي حل ــس .حملوه ــا ب ــكل إخ ــاص ،ومل تس ــقط الراي ــة
م ــن بعده ــم.

)(2011 - 1988

هــم جنــود مجهولــون يرتبصــون للعــدو يف كل مــكان ويطاردونــه
نهــا ًرا بالكلمــة والصــورة وليـ ًـا بالطلقــة والصــاروخ واالنفجــار .فطــوىب لكــم وملعلمكــم الشــقاقي األمــن الــذي بعــث
فيكــم روح الجهــاد واملقاومــة وحــب االستشــهاد .طــوىب لــكل مــن انتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي ورسايــا القــدس
اللــواء اإلســامي الغالــب بــإذن اللــه.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عــاء نبيــل حمــدان يف  30أكتوبــر (ترشيــن األول) 1988م مبنطقــة حــي التفــاح إىل الــرق
مــن مدينــة غــزة حيــث درس املراحــل األساســية يف مدرســة يافــا ،وبعــد انتقــال أرستــه للعيــش يف منطقــة الكرامــة
أكمــل دراســته للمرحلــة الثانويــة مبدرســة أبــو ذر الغفــاري ،ومتيــز بتفوقــه طــوال مراحــل دراســته املختلفــة ،ثــم انتقــل
للدراســة الجامعيــة ،لكنــه اضطــر لــرك مقاعــد الدراســة والتوجــه لســوق العمــل ملســاعدة شــقيقه عــى إكــال دراســته.
عمــل شــهيدنا الفــارس عــاء يف صناعــة الكنــب ،واعتــاد أن ينفــق كل مــا يجنيــه عــى جميــع أف ـراد أرستــه دون
اســتثناء وال يبقــي لنفســه شــي ًئا .تعــود جــذور شــهيدنا إىل بلــدة «املغــار» قضــاء يافــا التــي احتلــت مــن قبــل العصابــات
الصهيونيــة بعــد أن َه َّجــرت ســكانها يف العــام 1948م.
صفاته وأخالقه

والــده الصابــر يتحــدث عــن ولــده« :متيــز الشــهيد عــاء منــذ نعومــة أظافــره عــن أقرانــه ،فتمتــع منــذ صغــره
بصفــات الرجولــة والشــجاعة والكــرم ،والشــعور باملســئولية ،فكثـ ًرا مــا شــارك يف الفعاليــات الجهاديــة ضــد االحتــال».

ويضيــف« :نجــي الشــهيد إنســانًا يف غايــة البســاطة ،يعامــل النــاس بأخــاق اإلســام ،يحــرم الكبــر ويوقــره ،ويعطف
عــى الصغــر ويرحمــه ،يحــب الجميــع ويحبــه الجميــع ،وإذا تعــرض لإلســاءة يصفــح ويغفــر مــا مل تنتهــك حرمــات
اللــه» ،مش ـ ًرا إىل أن الشــهيد متيــز بالتفاعــل مــع مــن يحيطــون بــه يف املجتمــع ،فهــو كثــر األصدقــاء ،أحبــه كل مــن
عرفــه حيــث يعــد مثـ ً
ـال للرجــل القــادر عــى تحمــل املســئولية.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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وعــر عــن رضــاه التــام رغــم أمل الف ـراق الــذي خلفــه استشــهاد نجلــه عــاء مبــا نالــه مــن رشف الشــهادة يف ســبيل
اللــه بشــهر رمضــان مؤكــدً ا أن نجلــه نــال رشف الشــهادة التــي متناهــا سـ ً
ـائل املــوىل _عــز وجــل_ أن ال يحرمــه أجــر
الصابريــن املحتســبني ،وأن يحــره وكل املســلمني مــع الشــهداء والصديقــن.
وتابــع« :لقــد ألهمنــي اللــه عــز وجــل بــأن أزيــن بــاب املنــزل وارشــه باملــاء قبــل نبــأ استشــهاد عــاء بســاعات ،ومل
عرســا عــى بــاب املنــزل».
أكــن أدري أن اللــه ألهمنــي بذلــك ألن ابنــي ســينال الشــهادة يف ســبيل اللــه ،وســنقيم لــه ً
وتقــول والــدة الشــهيد« :دقائــق مــرت وكأنهــا ســاعات وأنــا أتنقــل يف البيــت مــا بــن ســجادة الصــاة ورشفــة املنــزل
قبــل أن أســمع دوي انفجــار عنيــف هــز املنطقــة بأكملهــا ،فشــعرت لحظتهــا بــأن شــي ًئا قــد أصابنــي يف القلــب ،فأرسعت
إىل الهاتــف الجــوال يك اتصــل بــه ،لكــن هاتفــه كان مغل ًقــا كعادتــه ،فبــدأ ينتابنــي شــك بــأن شــي ًئا مــا أصــاب عــاء ،لكــن
رسعــان مــا زال الشــك باليقــن عندمــا ســمعت مــن يخــر زوجــي أن نجــي قــد استشــهد يف القصــف الصهيــوين ،فتقبلــت
الخــر رغــم وقعــه الصعــب وهــول الصدمــة بصــر واحتســاب مــرددة دعــاء« :الحمــد للــه الــذي رشفنــي باستشــهاده،
ـم الوكيــل».
وحســبنا اللــه ونعـ َّ
مشواره الجهادي

الشــهيد املجاهــد عــاء مثــال للشــاب املجاهــد واملعطــاء الــذي يضحي بروحه ونفســه يف ســبيل الله .جمع بــن اإلعالم
والبندقيــة ،وعمــل يف االعــام الحــريب التابــع لرسايــا القــدس باإلضافة لعمله العســكري ومشــاركته يف العديــد من املهامت
الجهاديــة ،كالربــاط عــى ثغــور الشــال الحبيــب والتصــدي للتوغــات الصهيونيــة عــى أرضنــا ،كــا يســجل لشــهيدنا
إطالقــه لقذيفــة « »R.B.Gعــى جرافــة صهيونيــة خــال الحــرب املســعورة عــى قطــاع غــزة أو مــا تســمى «الرصــاص
املصبــوب» ،وشــارك يف توثيــق العديــد مــن املهــام الجهاديــة لرسايــا القدس مــن عمليات وتدريبــات ومناورات عســكرية.
أحــد رفــاق الشــهيد املجاهــد عــاء يف رسايــا القــدس يذكــر موق ًفــا لعــاء فيقــول« :يف أحــد األيــام كنــا نــؤدي مهمــة
جهاديــة يف منطقــة مــا يف شــال القطــاع ،فاســتهدفتنا طائــرة اســتطالع صهيونيــة وأصبــت بج ـراح يف قدمــي ،فتقــدم
عــاء رغــم التحليــق املكثــف لط ـران االســتطالع وخاطــر بنفســه لينقــذين».
الجديــر بالذكــر أن شــهيدنا املجاهــد عــاء يف يــوم استشــهاده قــام بتوثيــق جنــازة الشــهيد املجاهــد عطيــة مقــاط
أحــد مجاهــدي الوحــدة الصاروخيــة لرسايــا القــدس يف لــواء الشــال بتاريــخ  25أغســطس (آب) 2011م.
موعد مع الشهادة

«أنــا خــارج يف مهمــة جهاديــة ،فــا تحرميني يا أمي مــن دعائك بالنرص والتمكني» ،وقبل رأســها وخــرج مرس ًعا ،فقالت
لــه كالعــادة« :اللــه يســهل عليــك» ،فنظــر إليهــا مبتسـ ًـا ،فكانت تلك نظــرة الوداع عــى أمل اللقــاء به يف جنــان الرحمن،
بتلــك الكلــات دار الحــوار األخري بني الشــهيد املجاهد عالء وأمه التي جهزت له ثيابه العســكرية وودعته فداء لفلســطني.
ارتقــى الشــهيد املجاهــد عــاء مســاء  25أغســطس (آب) 2011م يف غــارة صهيونيــة اســتهدفته والشــهيد املجاهــد
ســليم العرابيــد يف منطقــة الســودانية غــرب بلــدة بيــت الهيــا أثنــاء عودتهــا عــى دراجــة ناريــة مــن مهمــة جهاديــة
متثلــت يف إطــاق دفعــة صواريــخ عــى مواقــع العــدو ،فارتقــى املجاهــدان صامئــن؛ فالشــهر هــو شــهر رمضــان.
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الشهيد املجاهد رماح فايز عبد الحسني
الفنان املبدع واملجاهد الصادق

وحدهــم الشــهداء العظــاء مــن مينحنــا الطهــر وتهدينــا دماؤهم
خــر مقــام ،فلتهنــأ وأنــت متــي معهــم يــا رمــاح ،وتتطايــر أشــاؤك
يف ســبيل اللــه كــا متنيــت ،مــا أعظمــك يــا أبــا فايــز يــا ابــن مخيــم
الشــاطئ البطــل الــذي عرفــك بتواضعــك وعطائــك وإخالصــك ،يــا
نصــر املظلومــن واملنكوبــن واملســتضعفني ،تثــأر لدمــاء الشــهداء
وأهــايل األرسى وعذابــات الجرحــى بــكل عنفــوان وغضــب يف ميادين
)(2011 - 1985
املواجهــة مــع العــدو وتذيقــه الويــات وترســم بريشــتك حــدود
الوطــن الــذي ســكن قلبــك الطاهــر لترتكــه أمانــة يف رقــاب إخوانــك وتالميــذك ،ترحــل إىل حيــاة العشــق الرسمــدي الــذي
عملــت مــن أجلــه وتبقــى ســرتك الطاهــرة نرب ًاســا لــكل الثائريــن.
الميالد والنشأة

أبــر الشــهيد املجاهــد رمــاح فايــز الحســني (أبــو فايــز) النــور يف  16مــارس (آذار) 1985م يف دولــة الجزائــر حيــث
مدرســا هنــاك ،ودرس حتــى الصــف الثالــث االبتــدايئ يف الجزائــر ،ثــم انتقلــت األرسة إىل قطــاع غــزة،
عمــل والــده ً
وأكمــل مســرته التعليميــة يف القطــاع حتــى حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة الكرمــل ،ثــم التحــق
بجامعــة األقــى وتخصــص (فنــون جميلــة) .تــزوج شــهيدنا البــار رمــاح ورزقــه اللــه طفـ ًـا أســاه فايــز.
صفاته وأخالقه

مل يكــن شــهيدنا الفــارس رمــاح منــذ الصغــر طفـ ًـا عاد ًيــا حيــث كان يتمتــع بصفــات قياديــة متيــزه عــن غــره ،فقــد
اهتــم ببنــاء جســمه ،وكان لــه هيبــة عنــد كل مــن عرفــه ،كــا اهتــم ببنــاء عقلــه وفكــره فقــد كان ميتلــك قــوة غــر
عاديــة عــى التأثــر واإلقنــاع ،إىل جانــب ذلــك كان موهو ًبــا بفــن الرســم ،فــكان يكــر وتكــر معــه موهبتــه التــي أخذهــا
عــن أبيــه ،والــذي يعــد مــن أبــرز الفنانــن التشــكيليني يف فلســطني ،ويف العــام 1990م حصــل شــهيدنا املقــاوم رمــاح عــى
املرتبــة األوىل يف مســابقة الرســم التشــكييل.

كان شــهيدنا املجاهــد رمــاح كــا وصفــه أخــوه محمــد كرميًــا معطــا ًء يحــب مســاعدة الفقـراء واملســاكني ،كــا كان
زاهــدً ا عابــدً ا متواض ًعــا بشــوش الوجــه بشــهادة كل مــن عرفــه.
ُعهــد الشــهيد املجاهــد رمــاح أنــه كان مالز ًمــا لحلقــات الذكــر والقــرآن وكانــت أكــر أمنياتــه زوال «إرسائيــل» ،حيــث
يقــول والــده« :آخــر وصايــا رمــاح ألشــبال مســجد عســقالن بعــد صــاة الفجــر بــأن قالــه لهــم :هنــاك أمنيــة كــرى وهــي
زوال الكيــان الصهيــوين مــن الوجــود يجــب أن تضعوهــا أمــام أعينكــم».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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نشــأ الشــهيد الفــارس رمــاح يف عائلــة مجاهــدة قدمــت عــد ًدا مــن الشــهداء وكان أبرزهــم عمــه األكــر (زيك)،
وذاقــت معانــاة الســجون وكان أبرزهــم األســر املحــرر (محمــد الحســني) ،وكان لذلــك بالــغ األثــر يف صقــل شــخصيته
الجهاديــة ،حيــث انتمــى لحركــة الجهــاد اإلســامي منــذ نعومــة أظافــره وآمــن بفكرهــا ومرشوعهــا وعمــل عــى نــره
يف كل الســاحات التــي عمــل بهــا ومــع بدايــة انتفاضــة األقــى التحــق بصفــوف رسايــا القــدس ليصبــح قبــل استشــهاده
أحــد أبــرز قادتهــا امليدانيــن يف لــواء غــزة.
ُع ــرف ش ــهيدنا املق ــدام أب ــو فاي ــز ش ــجا ًعا ش ــديد الح ــاس ،ذك ًي ــا ومب ــاد ًرا ال يه ــاب امل ــوت حت ــى أطل ــق علي ــه
لق ــب (الكــرار).

شــارك شــهيدنا املجاهــد رمــاح يف الربــاط عــى ثغــور قطــاع غــزة ،ويف تجهيــز العديــد مــن االستشــهاديني ومنهــم
االستشــهادي املجاهــد عثــان أبــو حجــر واالستشــهادي املجاهــد فــادي ســامل ،ويف إطــاق الصواريــخ والقذائــف غــى
مغتصبــات العــدو الصهيــوين داخــل قطــاع غــزة ،وأرشف عــى عمليــة قتاليــة وقعــت رشق خانيونــس ،تــم خاللهــا تفجــر
عبــوة ناســفة وأصيــب عــدد مــن جنــود الوحــدة الخاصــة الصهيونيــة ،حســب اعرتافــات العــدو الصهيــوين حينهــا .كــا
قــاد عمليــة تفجــر عبــوة ناســفة شــديدة االنفجــار يف جيــب همــر عــى رشق الشــجاعية مــا أدى إىل تدمــره بالكامــل،
وتــم تصويــر العمليــة ،وكان يرافقــه الشــهيد املجاهــد رمضــان البكــري ،وقــام بإطــاق قذيفــة ( )R.B.Gمــن نــوع كوبـرا
عــى منــزل تواجــدت بداخلــه قــوة صهيونيــة خاصــة بالقــرب مــن موقــع النصــب التــذكاري رشق بيــت حانــون مــا أدى
إىل إصابــة جنديــن صهيونيــن بجـراح.
وللشــهيد املجاهــد رمــاح دور بــارز يف تأســيس أكادمييــة الشــهيد القائــد محمــود الخواجــة العســكرية التــي كانــت
تعتــر مدرســة عســكرية تخــرج املجاهديــن.
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد رمــاح الحســني يــوم األربعــاء  7ســبتمرب (أيلــول) 2011م يف عمليــة اغتيــال صهيونيــة أثنــاء
قيادتــه ســيارته الخاصــة غــرب مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة ،فرحــل شــهيدً ا إىل عليــاء املجــد والخلــود كــا متنــى.
ســاح لروحــك أيهــا القائــد ،ســام لقلبــك العامــر بالصــدق والثبــات ،ســام لســاحك الوضــاء الــذي ال يعــرف طريــق
اليــأس واالنكســار.
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الشهيد املجاهد أحمد خليل عبد اللطيف الشيخ خليل
وضب فأوجع
قائد ص َنع فأبدع َ

حينــا يُ َّســخر املــرء حياتــه كلهــا يف ســبيل اللــه ويفــدي
ثــرى أرضــه بدمائــه وروحــه ونفســه ومالــه وكل مــا ميلــك فهــو
إنســانُ شــابه املالئكــة بالتضحيــة والصــر والفــداء ،وهــذا مــا ن ـراه
يف تلــك العائلــة املجاهــدة التــي قدمــت منوذ ًجــا رائ ًعــا بالجــود
والعطــاء مل يكــن عطــا ًء عاديًــا ،بــل هــو عطــاء الــدم واألشــاء
وعطــاء الصــر والثبــات عــى الحــق للدفــاع عــن حيــاض اإلســام.

)(2011 - 1975

الميالد والنشأة

ول ــد ش ــهيدنا املجاه ــد أحم ــد خلي ــل الش ــيخ خلي ــل (أب ــو خ ــر) يف  21أغس ــطس (آب) 1975م ،ونش ــأ يف أرسة
متدين ــة متقي ــدة بتعالي ــم اإلس ــام العظي ــم ،وتتك ــون أرست ــه م ــن أب وأم وزوج ــة أب وع ــدد م ــن اإلخ ــوة عاش ــوا
جمي ًعـــا يف منزلهـــم مبخيـــم الشـــهداء والصمـــود مخيـــم يبنـــا الـــذي قـــدم التضحيـــات الجســـام يف مقارعـــة أبنائـــه
للمحت ــل الغاش ــم ع ــى فــرات عدي ــدة.
درس شــهيدنا املجاهــد أحمــد املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،ومــن ثــم انتقــل
للدراســة يف مدرســة بــر الســبع الثانويــة للبنــن ،وقــد حصــل عــى مجمــوع عــايل الدرجــات أهلــه للدراســة بالخــارج.
تــزوج شــهيدنا املجاهــد أحمــد مــن  3نســاء ،الزوجــة األوىل ولــه منهــا  3أبنــاء و 3بنــات ،وتــزوج مــن اثنتــن مــن
زوجــات إخوانــه الشــهداء محمــد ومحمــود الشــيخ خليــل ،وأنجــب مــن الزوجــة الثانيــة (أم محمــد)  3بنــات والزوجــة
الثالثــة (أم خليــل)  3أبنــاء وهــو بذلــك يعيــل أرسة كبــرة.
صفاته وأخالقه

ُعــرف شــهيدنا املجاهــد أحمــد متواض ًعــا وقري ًبــا مــن النــاس ،يحــب مســاعدتهم وال يردهــم خائبــن ،يؤثــر عــى
نفســه .كــا ُعــرف بالصالبــة وبرجاحــة العقــل والتدبــر والحنكــة يف العمــل العســكري .و كل مــن عــاش معــه ورافقــه
أحبــه حتــى إننــا رأينــا يف موكــب تشــييعه الع ـرات ممــن قــد ذرفــوا الدمــوع عــى فراقــه.
مشواره الجهادي

تأثــر شــهيدنا املقــدام أبــو خــر يف الفــرة األخــرة بشــقيقه الشــهيد القائــد محمــد الشــيخ خليــل أحــد أبــرز قــادة
الرسايــا الــذي شــهد لــه الجميــع باإلخــاص والتفــاين يف العمــل وأحبــه كل مــن عرفــه وعمــل معــه .وبــدأ شــهيدنا
املجاهــد أحمــد نشــاطه يف بدايــات انتفاضــة األقــى املباركــة مــع الشــهيد القائــد محمــد الشــيخ خليــل والشــهيد القائــد
خالــد عواجــة حيــث بــرع الشــهيد رحمــه اللــه يف العمــل التقنــي.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ويف بدايــات العمــل التقنــي ورغــم شــح املــواد املســتخدمة يف عمليــة التصنيــع كان الشــهيد املقــاوم أبــو خــر دامئًــا
يبحــث عــن البدائــل التــي تســد العجــز والخلــل ومواصلــة العمــل.
ويذكــر لشــهيدنا املجاهــد أحمــد الشــيخ خليــل العديــد مــن األعــال الجهاديــة البــارزة والهامــة يف تاريــخ رسايــا
القــدس ومنهــا:
• شــارك يف تجهيــز جيــب مفخــخ إلخوانــه بلجــان املقاومــة الشــعبية لتنفيــذ عمليــة بالقــرب مــن معــر رفــح بالعــام
2004م أســفرت عــن وقــع العديــد مــن القتــى والجرحــى.
• يعــد املســئول األول عــن تجهيــز جميــع العبــوات التــي اســتخدمها االستشــهاديون لتنفيــذ عمليتــي «فتــح خيــر»
و «الفتــح املبــن» داخــل مغتصبــة «مـراج».
• أرشف عــى تدريــب الشــهيد املجاهــد محمــد الراعــي عــى كيفيــة اســتخدام قــاذف الـــ( )R.B.Gيف اللحظــات
األخــرة قبــل انطالقــه لتنفيــذ عمليــة إطــاق القذيفــة التــي أدت إىل تفجــر دبابــة املريكفــاه يف ذلــك الوقــت.
• أرشف عــى عمليــة اســتهدف جيــب عســكري بالقــرب مــن منطقــة الشــعوث بقذيفــة ( )R.B.Gفلــم تتمكــن
القذيفــة مــن إصابــة الجيــب إصابــة مبــارشة والذ جنديــان بالفــرار مــن الجيــب حيــث قامــت املجموعــة املنفــذة
للعمليــة بقنصهــا وإصابتهــا.
• اإلرشاف عــى تنفيــذ عمليــة مغتصبــة «رفيــح يــام» لالستشــهاديني أميــن الج ـزار وطــارق أبــو حســنني كــا قــام
بتوصيــل االستشــهاديني إىل مــكان تنفيــذ العمليــة.
والجديــر ذكــره أن الشــهيد املجاهــد أحمــد الشــيخ خليــل رحمــه اللــه تعــرض لعــدة عمليــات اغتيــال ،وبحمــد اللــه
جميعهــا بــاءت بالفشــل ،وكانــت إحداهــا عمليــة اغتيــال تعــرض لهــا هــو وأخــوه الشــهيد القائــد محمــود الشــيخ خليــل
أدت إىل بــر يــده اليــرى وتعــرض جســمه للحــرق بشــكل كامــل بنســبة تتجــاوز  % 60والتــي عــى أثرهــا أيضً ــا فقــد
الســمع يف أذنــه اليــرى ،واألذن اليمنــى كانــت يف أفضــل حاالتهــا ال تتجــاوز نســبة  .% 50ورغــم حجــم اإلصابــة التــي
تعــرض لهــا شــهيدنا املجاهــد أبــو خــر يف آخــر محاولــة اغتيــال فإنــه أىب إال أن يشــارك أخــاه الشــهيد القائــد محمد الشــيخ
خليــل يف تجهيــزه لعمليــة جــر املــوت البطوليــة ،وكان عاز ًمــا رحمــه اللــه عــى مواصلــة الــدرب حتــى يلقــى الله عــز وجل
مقبـ ًـا غــر مدبــر.
موعد مع الشهادة

بينــا شــهيدنا املقــدام أبــو خــر يعــد العــدة مــع إخوانــه يف وحــدة الهندســة والتصنيــع يحاولــون تطويــر صواريــخ
بعيــدة املــدى التــي غــرت موازيــن الرعــب إذ بطائ ـرات االحتــال الصهيــوين التــي كانــت تجــوب ســاء القطــاع يف
 29أكتوبــر (ترشيــن األول) 2011م تســتهدفه بعــدة صواريــخ هــو ورفــاق دربــه املجاهديــن األطهــار أبنــاء رسايــا
القــدس :الشــهيد املجاهــد محمــد عاشــور مــن ســكان خانيونــس ،والشــهيد املجاهــد عبــد الكريــم شــتات (املــري) مــن
ســكان خانيونــس ،والشــهيد املجاهــد حســن الخــري مــن ســكان مدينــة غــزة ،والشــهيد املجاهــد باســم أبــو العطــا
مــن ســكان مدينــة غــزة حيــث ارتقــى الخمســة إىل العليــاء شــهداء مقبلــن غــر مدبريــن وال نــزيك عــى اللــه أحــدا.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد باسم محمد سلامن أبو العطا
متنى االلتحاق بشقيقه فاستجاب له الله

يف صغرهــم يبــدؤون مشــوارهم الجهــادي .يقذفــون جنــود املحتــل
بالحجــارة ،يعلنــون تحديهــم عــى الجــدران يف الشــوارع واألزقة ،وحني
يقــوى عودهــم يحملــون الســاح ويقاتلــون العــدو.

الميالد والنشأة

)(2011 - 1978

أبــر شــهيدنا املجاهــد باســم محمــد أبــو العطــا (أبــو محمــد) النــور يف تاريــخ  13فربايــر (شــباط) 1978م يف أرسة
مجاهــدة قدمــت الشــهداء وأنجبــت املجاهديــن ،وشــهيدنا ترتيبــه الرابــع بــن إخوتــه يف األرسة.
وتلقــى شــهيدنا املجاهــد باســم دراســته يف املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة حطــن واإلعداديــة مبدرســة الفـرات والثانويــة
مبدرســة جــال عبــد النــارص ،ثــم التحــق بالجامعــة وتخصــص «خدمــة اجتامعيــة» .وتــزوج ورزق خمســة أبنــاء هــم:
منــار ومحمــد وإســاعيل وإبراهيــم وأحمــد ،وجميعهــم مــن املتفوقــن يف الدراســة.
صفاته وأخالقه

متيــز شــهيدنا املقــدام باســم بخلقــه الرفيــع وتواضعــه الشــديد ،وعــرف بحكمتــه وحنكتــه ،وبــره وطاعتــه لوالديــه،
وعــرف بشــجاعته وإقدامــه وبســالته يف مقارعــة العــدو ودك حصونــه.

واتســم شــهيدنا املجاهــد باســم باالبتســامة الدامئــة والضحكــة التــي مل تفــارق شــفتيه طــوال حياتــه التــي قضاهــا
مجاهــدً ا يف ســبيل اللــه .متيــز بطيــب قلبــه وحنيتــه عــى أبنائــه الخمســة ،وقبــل استشــهاده بيــوم احتفــل بذكــرى ميــاد
ابنتــه منــار وقــدم لهــا هديــة.
كان شــهيدنا الفــارس أبــو محمــد منوذ ًجــا يف الهــدوء والرسيــة والكتــان ،يكــره الرثثــرة ،وال يحــب التحــدث يف
املواضيــع غــر الهامــة أو التــي ال لــزوم للحديــث فيهــا.
تأثــر شــهيدنا املجاهــد باســم باستشــهاد أخيــه الشــهيد املجاهــد إســاعيل وهــو مــن مجاهــدي رسايــا القــدس
استشــهد بتاريــخ  11فربايــر (آذار) 2004م حيــث قــام الشــهيد املقــدام باســم بحجــز قــر لــه ليدفــن بجانــب أخيــه
الشــهيد الغــايل.
مشواره الجهادي

مشــاهد القتــل والدمــار واملجــازر التــي ترتكبهــا اآللــة العســكرية الصهيونيــة تركــت األثــر الكبــر يف نفــس شــهيدنا
املجاهــد باســم وجعلتــه منــذ نعومــة أظافــره ينحــاز لخيــار الجهــاد واملقاومــة.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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حيــث شــارك شــهيدنا منــذ صغــره يف إلقــاء الحجــارة عــى دوريــات االحتــال الصهيــوين ،مــا جعــل العــدو يطــارده
ويعتقلــه عــدة مـرات ،ويف إحداهــا أجــره العــدو عــى دفــع غرامــة ماليــة مقابــل خروجــه مــن املعتقــل.
وحينــا كــر شــهيدنا املجاهــد باســم جــدد انحيــازه لخيــار الشــهداء األكرمــن ،لخيــار الشــقاقي األمــن ،فأصبــح
مــن جنــود حركــة الجهــاد اإلســامي املخلصــن .وتــدرج يف العمــل التنظيمــي حتــى التحــق بالجنــاح العســكري (رسايــا
القــدس) ولحنكتــه وقدرتــه العســكرية أصبــح قائــدً ا ميدان ًيــا فيهــا.
وأصيــب شــهيدنا الفــارس باســم بجـراح يف العــام 1994م ،يف أحــداث مســجد فلســطني ،ومل تثنــه اإلصابــة عــن مواصلة
درب الجهــاد واملقاومــة ،بــل دفعتــه وحفزتــه لالســتمرار واملواصلــة .شــارك أيضً ــا يف الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة ملدينــة
غــزة ،ويف إطــاق الصواريــخ عــى املغتصبــات الصهيونيــة املحاذيــة لقطــاع غــزة .وعمــل بوحــدة الهندســة والتصنيــع
التابعــة للرسايــا ،وأصبــح قائــدً ا بهــذا املجــال .كــا شــارك يف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة للمناطــق الفلســطينية.
باإلضافــة إىل عملــه عــى تطويــر الصواريــخ املحليــة وزيــادة مداهــا.
موعد مع الشهادة

يف ظهــرة يــوم الســبت  29أكتوبــر (ترشيــن األول) 2011م تواجــد شــهيدنا املجاهــد باســم أبــو العطــا وإخوانــه يف
موقــع مهاجــر التابــع لرسايــا القــدس يف مدينــة رفــح جنــوب غــزة يحاولــون تطويــر صــاروخ جديــد مــن حيــث الدقــة
واملــدى ورسعــة االنطــاق ،لكــن طائــرة صهيونيــة باغتتهــم وأطلقــت عليهــم صواريــخ حقدهــا مــا أدى إىل ارتقائهــم
شــهداء وهــم :باســم أبــو العطــا ،أحمــد الشــيخ خليــل ،وعبــد الكريــم شــتات (املــري) ،وحســن الخــري ،ومحمــد
خميــس عاشــور .فــإىل جنــات الخلــد أيهــا األب ـرار.
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الشهيد املجاهد حسن محمد حسن الخرضي
من مجاهدي وحدة التصنيع والهندسة

ســام لروحــك الطاهــرة يــا حســن التي حلقت يف ســاء فلســطني
وأنــارت الطريــق لركــب الشــهداء األحيــاء الذيــن مترتســوا بنهــج
الشــقاقي ســيد الشــهداء وانحــازوا لخيــار الــدم والشــهادة واختــاروا
أن ميوتــوا يف مياديــن الكرامــة والعــزة واإلبــاء ،وكان خيارهــم املــوت،
مــوت العظــاء والرشفــاء واألطهــار.
ســيدي حســن وأنــت اآلن تلتحــق بشــقيقك الشــهيد هــام يف
جنــان الخلــد والنعيــم وتحقــق مــا متنيــت ومــا ســعيت للوصــول
إليــه .ال نقــول لـ ِ
ـك إال هني ًئــا لــك االستشــهاد والنعيــم وألحقنــا اللــه بركبــك الطاهــر عــا قريــب!

)(2011 - 1984

الميالد والنشأة

أبــر الشــهيد املجاهــد حســن محمــد الخــري (أبــو محمــد) النــور يف  18ديســمرب (كانــون األول) 1984م ،ودرس
املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة حطــن واملرحلــة اإلعداديــة مبدرســة جــال عبــد النــارص ،ثــم املرحلــة الثانويــة مبدرســة
يافــا ،ونجــح يف الثانويــة العامــة ،ودرس بالجامعــة اإلســامية حيــث تخصــص يف املســاحة.

صفاته وأخالقه

ُعــرف الشــهيد املجاهــد حســن رحمــه اللــه بــا ًرا وعطو ًفــا عــى أهلــه ،ومواظ ًبــا عــى صالتــه يف املســجد ،ومرض ًيــا
لوالديــه ،وقــد أحبــه جميــع مــن عرفــه لتواضعــه وطيبــة قلبــه .وعــرف بحســن املعاملــة لــكل النــاس ،واالبتعــاد عــن كل
مــا يــيء لهــم ويغضــب اللــه؛ لــذا كــر أصدقــاؤه ومحبــوه .وعهــد شــديد االهتــام مبقاومــة االحتــال والبحــث عــن
أفعــل وســائل تلــك املقاومــة.
مشواره الجهادي

اعتــاد الشــهيد املجاهــد حســن رحمــه اللــه عــى مالزمــة مســجد الخلفــاء الراشــدين بحــي الشــجاعية ،وكان نشــيطًا
يف العمــل الدعــوي لحركــة الجهــاد اإلســامي ،ولنشــاطه املميــز صــار أحــد أعضــاء لجنــة مســجد الخلفــاء وتــدرج حتــى
أصبــح أمـ ًرا للمســجد.
والتحــق الشــهيد حســن بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة انتفاضــة
األقــى املباركــة ،وكان رفي ًقــا وصدي ًقــا للشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس حمــودة الواديــة (أبــو حفــص).
وشــارك الشــهيد املجاهــد حســن يف الربــاط والحراســة يف ســبيل اللــه ،ويف التصــدي لالجتياحــات الصهيونيــة ملختلــف
مناطــق قطــاع غــزة الحبيــب ،وبوحــدة التغطيــة املدفعيــة يف عمليــة كــر الحصــار البطوليــة ،وكان لــه دور بــارز يف
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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إطــاق الصواريــخ عــى بلــدات ومغتصبــات العــدو الصهيــوين .وعمــل شــهيدنا يف وحــدة الهندســة والتصنيــع التابعــة
لرسايــا القــدس ،وتــدرج بالعمــل حتــى أصبــح قائــدً ا بهــذا املجــال.
موعد مع الشهادة

ارتقــى شــهيدنا املجاهــد حســن ظهــرة يــوم الســبت املوافــق  29أكتوبــر (ترشيــن األول) 2011م يف غــارة صهيونيــة
غــادرة عــى موقــع «مهاجــر» التابــع لرسايــا القــدس برفقــة الشــهداء القــادة :أحمــد الشــيخ خليــل ،عبــد الكريــم شــتات
(املــري) ،محمــد عاشــور ،باســم أبــو العطــا حــن كانــوا يطــورون صارو ًخــا جديــدً ا مــن حيــث الدقــة واملــدى.
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الشهيد املجاهد سامي حمد حامد أبو سبت
أسد امليدان وقت االمتحان

هــذه أكنــاف رسايــا القــدس ،وهنــا الرجــال يخرجــون حيــث
الرتبيــة والتدريــب ،وهنــا نبــدأ حكايــة أحدهــم .عــى هــذه األرض
مــا يســتحق الحيــاة ،وال تنتهــي حياتهــم باملــوت أو مــواراة الــرى،
إمنــا هــي كــا عجلــة الزمــان تــدور وال تنتهــي ،أولئــك هــم شــهداء
صــروا وثابــروا وعملــوا بــا كلــل وال ملــل ليكــون لهــم بعــد رحيلهــم
ذكــرى معطــرة أو شــذا الذكــر الفــواح .أســود صــروا عــى م ـرارة
)(2011 - 1988
دنيــا مل يتبــق صديــق قبــل عــدو إال ذاق ويــات امل ـرارة بصدهــم
وهجرانهــم تــارة ،وبطعنهــم تــارة أخــرى .رجــال لحقــوا بزمــن الرســول  وصحابتــه _رضــوان اللــه عليهــم_ بصربهــم
وعملهــم طل ًبــا لرضــوان اللــه يف دنيــا وجنــة عرضهــا الســموات واألرض يف حيــاة أخــرى هــي الخلــود بوعــد اللــه يف رغــد
وهنــاء.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد ســامي حمــد أبــو ســبت بتاريــخ  9أبريــل (نيســان) 1988م يف أحضــان أرسة متدينــة ربتــه
عــى تعاليــم اإلســام الحنيــف ،حتــى أصبــح مــن الدعــاة والوعــاظ.

درس املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة يف مــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن ،ومــن ثــم أكمــل املرحلــة الثانويــة مبدرســة
الشــهداء الثانويــة للبنــن مبدينــة رفــح ،وقــد حصــل عــى درجــات تؤهلــه لاللتحــاق بالجامعــة.
يف تلــك الفــرة التحــق الشــهيد املجاهــد ســامي أبــو ســبت بجامعــة األقــى قســم الرياضيــات ،وعرفــه زمــاؤه يف
الدراســة بذكائــه ونجابتــه يف حياتــه األكادمييــة .وقــد تخــرج يف الجامعــة بتفــوق يف عــام 2010م .وللشــهيد ســامي
_رحمــه اللــه_ ثالثــة مــن اإلخــوة هــم :طــارق وجهــاد وبــال .ويحتــل الرتتيــب الثــاين بــن إخوتــه.
صفاته وأخالقه

رمبــا ال تســعفنا الكلــات يف وصــف هــذا اإلنســان املجاهــد الــذي مــا شــهد لــه أحــد إال بالخــر وحســن الخلــق،
واملحبــوب إىل كل مــن عرفــه ،والقريــب إىل الجميــع الســيام أصدقائــه بالفصائــل األخــرى.
متتــع شــهيدنا الفــارس ســامي بشــبكة عالقــات واســعة وشــارك الجميــع أفراحهــم وأحزانهــم ،يرســم االبتســامة دامئًــا
عــى وجهــه محافظًــا عــى الصلــوات جمي ًعــا باملســجد داع ًيــا إىل اللــه.
متتــع شــهيدنا املجاهــد ســامي بأخــاق حميــدة عاليــة ،وكان مح ًبــا للجميــع ،ومحبوبًــا منهــم ،ومل يتــوان عــن تقديــم
املســاعدة لآلخريــن يف ســبيل اللــه تعــاىل.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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مشواره الجهادي

تأثــر كثــرًا بفكــر الشــهيد الدكتــور الشــقاقي _رحمــه اللــه_ منــذ صغــره وأصبــح ممــن يحملــون هــذا الفكــر
ويبلغونــه إىل مــن حولهــم .وتشــكلت عنــده أرضيــة خصبــة لحمــل األمانــة واالنطــاق بقــوة ضمــن صفــوف حركــة
الجهــاد اإلســامي.
يف عــام 2005م انضــم شــهيدنا الفــارس ســامي إىل صفــوف الجهــاد اإلســامي مبســجد التوحيــد القريــب مــن منزلــه
ليشــارك إخوتــه النشــاطات اإلعالميــة والعمــل الدعــوي باملســجد .وحــرص أشــد الحــرص عــى التنظــر لرفاقــه وأصدقائــه
التــي تنوعــت توجهاتهــم السياســية والفكريــة ،ودعوتهــم لالنضــام لصفــوف الحركــة اإلســامية املجاهــدة.
أصبــح الشــهيد املقــدام ســامي أكــر نض ًجــا بشــهادة الجميــع لــه ،فتأهــل للعمــل ضمــن املنظومــة العســكرية
وااللتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس يف العــام 2007م ضمــن الخاليــا العاملــة يف لــواء رفــح البطولــة.
يف مــدة زمنيــة قصــرة رأى إخوتــه يف العمــل براعتــه يف مجــال وحــدة املدفعيــة ،فتفــرغ بشــكل كامــل للعمــل فيهــا
برتبــة مجاهــد .ويف هــذه الفــرة تلقــى العديــد مــن الــدورات العســكرية املتخصصــة باملدفعيــة حتــى يزيــد مــن مهارتــه
وخربتــه يف هــذا املجــال.
والــدة الشــهيد املجاهــد ســامي أبــو ســبت تقــول« :ســامي أخفــى انتــاءه للجهــاد اإلســامي التزا ًمــا بالرسيــة
والكتــان إال أنــه قــد أنجــز ومل يتأخــر أو يتــوان حتــى لقــي اللــه كــا متنــى».
وأضافــت مؤكــدة أنــه ردد يل عــى الــدوام بأنــه بــإذن اللــه ســيلحق برفــاق لــه ســبقوه إىل الجنــة ويستشــهد ،وهــا
هــو نــال مــا متنــى مقبـ ًـا غــر مدبــر.
موعد مع الشهادة

أفــاق الجميــع عــى يــوم دام ومــؤمل ،يــوم الســبت  29أكتوبــر (ترشيــن األول) 2011م حــن قامــت طائـرات الغــدر
الصهيونيــة باغتيــال خمســة مــن أبــرز قــادة وحــدة الهندســة والتصنيــع برسايــا القــدس برفــح يف مشــهد آمل الغيوريــن
مــن أبنــاء شــعبنا عــى دمــاء الشــهداء التــي ســفكت ظلـ ًـا وعدوانًــا.
وقــد تــم نقــل الشــهداء الذيــن مــن بينهــم الشــهيد القائــد أحمــد الشــيخ خليــل إىل مستشــفى أبــو يوســف النجــار،
وحــر الجميــع مــن قيــادات الحركــة وكوادرهــا إىل املستشــفى يف حالــة مــن الغضــب .وشــاهد الجميــع حضــور الشــهيد
املجاهــد ســامي القــوي يف ذلــك اليــوم وقــد بــدت عليــه عالمــات الحــزن والغضــب يف آن واحــد ملــا قــد جــرى.

وم ــا أن أس ــدل اللي ــل س ــتاره ع ــى ي ــوم دام حت ــى انطل ــق مجاه ــدو الرساي ــا بصواريخه ــم وقذائفه ــم ليصب ــوا ع ــى
املغتصب ــات املحاذي ــة للقط ــاع واب ـ ًـا م ــن حم ــم براكينه ــم .وم ــن بينه ــم الش ــهيد الف ــارس س ــامي أب ــو س ــبت ورفي ــق
درب ــه الش ــهيد الف ــارس س ــليامن أب ــو فاطم ــة ،فأطلق ــوا ع ــد ًدا م ــن قذائ ــف اله ــاون ث ــأ ًرا لدم ــاء الش ــهداء .وأثن ــاء
انس ــحابهم تعقبته ــم طائ ــرة اس ــتطالع صهيوني ــة جبان ــة وأطلق ــت باتجاهه ــم صارو ًخ ــا واح ــدً ا ع ــى األق ــل أدى إىل
استش ــهادهم ع ــى الف ــور.
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الشهيد املجاهد سليامن محروس سليامن أبو فاطمة
املخلص املتفاين يف عمله الجهادي

إن هــذا الــدم الطاهــر الــذي أُريــق يف ســبيل اللــه لــن يضيــع،
ولــن يذهــب هــد ًرا ،وســيميض املجاهــدون يف طريقهــم لتلبيــة نــداء
الســاء حتــى يتحقــق وعــد اللــه ،وميــن علينــا بالنــر املــؤزر الــذي
ُيثلــج صدورنــا و ُيطهــر أرضنــا ومقدســاتنا.
الميالد والنشأة

)(2011 - 1990

أبــر شــهيدنا املجاهــد ســليامن محــروس أبــو فاطمــة النــور يف  6ســبتمرب (أيلــول) 1990م يف كنــف عائلــة ملتزمــة
محافظــة عــى تعاليــم اإلســام العظيــم ،وعــاش بــن إخوتــه الســتة يف منــزل ميســور الحــال مبدينــة رفــح .ودرس شــهيدنا
املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة مبــدارس وكالــة الغــوث لالجئــن باملدينــة ،وأكمــل املرحلــة الثانويــة مبدرســة النجــار
الثانويــة للبنــن ،وحصــل عــى معــدل يؤهلــه لاللتحــاق بالجامعــة .ثــم أكمــل دراســته يف جامعــة األقــى تخصــص إدارة
أعــال وكان متفو ًقــا بدراســته.
صفاته وأخالقه

االلتـزام هــو مــا ميــز الشــهيد املجاهــد ســليامن بصلواتــه وعباداتــه ،وهــو صاحــب ابتســامة تــكاد ال تفارقــه للجميــع،
وقــد شــهد لــه جميــع أصدقائــه مبشــاركته لهــم يف أفراحهــم وأحزانهــم.

إخالصــا يف عملــه؛ فــا يقبــل بــأن يســريح بــن أيــام الربــاط
وذكــر لنــا أحــد رفــاق دربــه بأنــه مــن أشــد مــا يكــون
ً
بــل يجهــز نفســه يف كل ليلــة ويشــارك إخوانــه يف الربــاط والرصــد.
وكغــره مــن العاشــقني لـراب وطنــه شــعر مبعانــاة شــعبه جـراء تكالــب العــامل بــأرسه عــى شــعب أعــزل مســتضعف.
وكان لزا ًمــا عــى مجاهــدي الرسايــا األبطــال أن يهبــوا دفا ًعــا عــن الوطــن الحبيــب ،فــكان الشــهيد الفــارس ســليامن ممــن
حملــوا الهــم ومــى إىل اللــه _عــز وجــل_ حامـ ًـا روحــه عــى كفــه.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد ســليامن بصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني .وأوكل إليــه يف البدايــة عــدة
مهــات تتعلــق بالعمــل اإلعالمــي يف مســجد التوحيــد مبنطقــة حــي الســام ،واســتطاع حمــل األمانــة وأداء الرســالة رغــم
املضايقــات التــي تعــرض لهــا وقلــة اإلمكانيــات .وشُ ــهد لــه بنشــاطه وهمتــه العاليــة التــي نبعــت مــن حبــه لحركتــه
ولنهجهــا الــذي رســم بدمــاء الشــهداء املمتــد مــن عهــد النبــي األعظــم  .ويف تلــك الفــرة رأى إخــوة لــه قامئــون عــى
املهــام العســكرية يف شــخصه مــا مييــزه لاللتحــاق بصفــوف رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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ولطبيعــة املنطقــة التــي يســكن فيهــا الشــهيد املجاهــد ســليامن ولقربهــا مــن الحــدود أوكلــت إليــه مهمــة الرصــد
واالســتطالع حيــث كان يرصــد فيهــا تحــركات العــدو ويكشــف كامئنــه .وبعدهــا متكن مــن اجتياز عــدة دورات عســكرية
عامــة ومتخصصــة أبرزهــا دورات ســاح املدفعيــة الــذي أتقــن فيهــا التعامــل واالســتخدام والتســديد ،فــكان مــن أبــرز
املجاهديــن يف ســاح املدفعيــة التابــع لرسايــا القــدس.
موعد مع الشهادة

روى أبــو مجاهــد أحــد مجاهــدي رسايــا القــدس تفاصيــل ليلــة استشــهاد الشــهيد املجاهــد ســليامن أبــو فاطمــة
ورفيقــه الشــهيد املجاهــد ســامي أبــو ســبت بتاريــخ  29أكتوبــر (ترشيــن األول) 2011م حيــث قــال« :كنــا يف جلســة
شــبابية نرقــب جمي ًعــا رد الرسايــا عــى مجــزرة العــدو الصهيــوين التــي ارتكبهــا بحــق  5مــن قياداتهــا وهــم :الشــهيد
املجاهــد أحمــد الشــيخ خليــل ،الشــهيد املجاهــد عبــد الكريــم املــري ،الشــهيد املجاهــد باســم أبــو العطــا ،الشــهيد
املجاهــد محمــد عاشــور ،الشــهيد املجاهــد حســن الخــري وبعــد آذان العشــاء وقــف الشــهيد املجاهــد ســليامن إما ًمــا
بأخيــه الشــهيد املجاهــد ســامي ألداء صــاة العشــاء ،فجــود اآليــات بأجمــل األصــوات بتــأن وطأمنينــة كأنــه يعلــم
اق ـراب األجــل».
وقــال« :بعــد االنتهــاء مــن الصــاة غــادر االثنــان تحــت أجــواء ملبــدة بطـران االســتطالع الــذي كان يحلــق بكثافــة
لرصــد أي عمليــة إطــاق صواريــخ أو قذائــف باتجــاه املغتصبــات املحاذيــة لقطــاع غــزة».
وأضــاف« :متكــن البطــان الفارســان مــن دك املغتصبــات واملواقــع الصهيونيــة بقذائــف الهــاون بنجــاح ،وقامــا
باالنســحاب مــن املــكان ،وبعــد  5دقائــق مــن اإلطــاق رصدتهــا طائــرة اســتطالع صهيونيــة غــادرة فأطلقــت عليهــا
صاروخــن أديــا إىل ارتقائهــا شــهيدين مقبلــن غــر مدبريــن».
وقــال رفيــق درب الشــهيد ســليامن« :فزعــت لصــوت االنفجــارات التــي دوت بالقــرب مــن منــزيل الــذي أجلــس فيــه،
فركضــت مرس ًعــا نحــو مــكان االنفجــار ،وكان الجــو معتـ ًـا متا ًمــا والهــدوء يعــم املــكان ،وتأكــدت بــأن املــكان الــذي
أتواجــد فيــه هــو بالتأكيــد مــكان االنفجــار ،وبحثــت جيــدً ا فرأيــت الشــهيد الفــارس ســليامن رحمــه اللــه وقــد قطــع
نصفــن ،نصفــه األعــى مشــوه متا ًمــا ،والنصــف اآلخــر أشــاء» ،وأضــاف« :وعــى بضعــة أمتــار رأيــت جثــة الشــهيد ســامي
مشــوهة أيضً ــا إلصابتــه يف جمجمتــه ،والشــظايا بكافــة أنحــاء جســده» .ويذكــر أن املجاهديــن استشــهدا عــى الفــور
بعــد إصابتهــا بالصواريــخ ،ونقــا بعدهــا إىل مستشــفى أبــو يوســف النجــار.
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الشهيد املجاهد سهيل إبراهيم سلامن جندية
رحلة عطاء عىل درب الشهداء وقوافل العظامء

بـــكل بســـالة وإقـــدام هـــب الفـــارس الصنديـــد ســـهيل جنديـــة
ليداف ــع ع ــن ث ــرى أرض ــه ووطن ــه املدن ــس بفع ــل االحت ــال املج ــرم،
وليث ــأر لدم ــاء ش ــعبه ال ــذي س ــال وس ــكب يف أي ــام مبارك ــة فُتح ــت
فيه ــا أب ــواب الجن ــان لتس ــتقبل العرس ــان األبط ــال الذي ــن لب ــوا ن ــداء
الواج ــب ،وقصف ــوا بحم ــم الن ــار والله ــب مغتصب ــات وم ــدن الع ــدو
الصهيـــوين املتغطـــرس ،ومل يأبهـــوا لغربـــان الســـاء التـــي حلقـــت
وغط ــت الس ــاء لتقت ــل وترع ــب أبن ــاء ش ــعبنا الفلس ــطيني الصاب ــر
املحتس ــب بقط ــاع غ ــزة.

)(2011 - 1984

الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد ســهيل إبراهيــم جنديــة (أبــو حمــزة) النــور يف  25ديســمرب (كانــون األول) 1984م يف حــي
الشــجاعية رشق مدينــة غــزة الصمــود واإلبــاء ،يف أرسة ملتزمــة ربــت أبناءهــا عــى حــب الجهــاد واملقاومــة.

درس شــهيدنا املجاهــد ســهيل املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة الف ـرات ،واملرحلــة اإلعداديــة والثانويــة مبدرســة جــال
عبــد النــارص ،ومل يكمــل دراســته بســبب الظــروف املعيشــية الصعبــة التــي كانــت متــر بهــا العائلــة .شــهيدنا املجاهــد
متــزوج ورزقــه اللــه بخمســة مــن األبنــاء.
صفاته وأخالقه

اتســم شــهيدنا املجاهــد ســهيل بتواضعــه والتزامــه وأخالقــه الحميــدة وعالقاتــه االجتامعيــة الوطيــدة ،وهــو مــن
املواظبــن عــى صــاة الجامعــة ومــن املالزمــن للمســاجد ولحلقــات الذكــر.
متيز بشجاعته وإقدامه وبسالته يف مقارعة االحتالل الصهيوين ،حيث تقدم الصفوف األوىل للمجاهدين.
وكان ذا شخصية تحب املزاح واالبتسامة ال تفارق شفتيه مام جعله محبو ًبا من الجميع.

مشواره الجهادي

انتمــى شــهيدنا املجاهــد ســهيل جنديــة لرسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي مــع بدايــة
انتفاضــة األقــى املباركــة ،وكان يف طليعــة كل رد وانتقــام عــى جرائــم املحتــل الصهيــوين .وصــادق الشــهداء املجاهديــن
(عــادل جنديــة ،أدهــم الحرازيــن ،محمــد الحرازيــن ،ســعدي حلــس ،محمــد عابــد ،معتــز قريقــع) ،وتأثــر كثــرًا
باستشــهادهم .شــهيدنا املجاهــد ســهيل مــن املجاهديــن الذيــن اصطفاهــم اللــه ليكونــوا شــهداء بعــد أن أخلصــوا يف
طريقهــم ومشــوارهم الجهــادي حيــث متنــى الشــهادة يف ســبيل اللــه ودعــا اللــه دو ًمــا أن يعجــل لــه بهــا.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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شــارك شــهيدنا املجاهــد ســهيل يف كثــر مــن املهــات والعمليــات الجهاديــة ،فعمــل بالوحــدة الصاروخيــة التابعــة
لـ»رسايــا القــدس» ،وبــرز دامئًــا يف طليعــة الــرد واالنتقــام عــى اغتيــال العــدو للشــهداء حيــث قــام بــدك مغتصبــات
العــدو الصهيــوين بصواريــخ الج ـراد .وشــارك يف إطــاق العديــد مــن قذائــف ( )R.B.Gخــال التصــدي لالجتياحــات
الصهيونيــة للمناطــق الرشقيــة ملدينــة غــزة .وشــارك يف وحــدة اإلســناد بعمليــة نحــال عــوز البطوليــة التــي نفذتهــا
رسايــا القــدس يف عــام 2008م ،ومتكــن خاللهــا املجاهــدون مــن قتــل مغتصبــن صهيونيــن ،ولــه دوره البــارز يف الربــاط
والحراســة يف ســبيل اللــه.
كــا ُيســجل لشــهيدنا املقــدام ســهيل قيامــه بعمليــات فرديــة ونوعيــة حيــث قــام بقنــص العديــد مــن جنــود
االحتــال عــى الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة وكذلــك قيامــه باســتهداف آليتــن وجرافــة عــى الخــط الرشقــي لقطــاع
غــزة ومعــه الشــهيد املجاهــد معتــز قريقــع.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم الســبت املوافــق  29أكتوبــر (ترشيــن األول) 2011م لبــى شــهيدنا املجاهــد ســهيل جنديــة نــداء
الجهــاد ،وخــرج رغــم التحليــق املكثــف لط ـران االســتطالع للــرد عــى جرميــة االحتــال باغتيــال ثلــة مــن مجاهــدي
رسايــا القــدس ،ومــن بينهــم الشــهيد القائــد أحمــد الشــيخ خليــل وقصــف مغتصبــات العــدو الصهيــوين بصواريــخ الجـراد
برفقــة الشــهيد املجاهــد مــريض حجــاج ،فاســتهدفته طائ ـرات االســتطالع غــرب مدينــة غــزة مــا أدى الستشــهادهام.
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الشهيد املجاهد عبد الكريم موىس عودة شتات (املرصي)
رباه القرآن وصنع منه مجاهدً ا نال الشهادة

مــن جديــد تتعانــق أرواح الشــهداء لتغــرد يف فضــاء املجــد
والخلــود ،وتســجل بالدمــا ِء الزكيــة ســطور عــز وفخــار تتداخــل لرتســم
صفحــات تفــوح منهــا نســات الحريــة ،وعبــق االســتقالل ،وأريــج
النــر والتمكــن.
تســر قوافــل الشــهداء وتتــواىل ،لرتســخ لــدى شــعبنا حــب الجهــا ِد
واملقاومــة ،وتؤصــل يف نفــوس أبنائــه التجــذر يف األرض ،والتمــرس يف
خنادقهــم ملواجهــة العــدو ولجــم عدوانــه.

)(2011 - 1986

الميالد والنشأة

أبــر شــهيدنا املجاهــد عبــد الكريــم مــوىس شــتات (أبــو عبيــدة) نــور الحيــاة يف  30أكتوبــر (ترشيــن األول) 1986م
مبنطقــة جــورة اللــوت بخانيونــس حيــث نشــأ وترعــرع بــن جنبــات أرستــه يف بيــت بســيط مــن بيــوت قطــاع غــزة
الصامــد ،وتــرىب يف املســاجد عــى موائــد القــرآن الكريــم وحلقــات الذكــر فتــرب حــب اللــه ورســوله واملؤمنــن ،فســار
عــى درب العظــام وأرص عــى تســجيل اســمه يف الئحــة البطولــة والفــداء.
صفاته وأخالقه

كانــت عالقــة شــهيدنا البــار عبــد الكريــم بوالديــه عالقــة مميــزة جــدً ا ،فــكان رحمــه اللــه نعــم االبــن البــار بوالديــه،
الحنــون عليهــا ،يســعى دامئًــا إلرضائهــا ،فكالهــا كانــا دامئًــا يخصانــه بالدعــاء أن يوفقــه اللــه ويســدد خطــاه ضــد
بنــي صهيــون.

أمــا عالقتــه بإخوانــه فكانــت عــى أحســن حــال ،عالقــة عامدهــا وأساســها الحــب يف اللــه والتناصــح عــى فعــل الخــر،
والتعــاون عــى قضــاء حاجــات البيــت ،وكان رحمــه اللــه دامئًــا يســأل عــن إخوانــه وأخواتــه ويتفقدهــم ويســعى لرســم
البســمة عــى شــفاههم.
مشواره الجهادي

حــرص شــهيدنا املجاهــد أبــو عبيــدة منــذ نعومــة أظافــره عــى الجهــاد يف ســبيل اللــه عــى أرض الربــاط ،فألــح عــى
إخوانــه يف قيــادة املنطقــة مــن أجــل االلتحــاق برسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي والدفــاع عــن
أرض اإلســام ضــد الصهاينــة ،فنــال مــا متنــى بدايــة عــام 2006م حيــث التحــق بصفــوف رسايــا القــدس ،وظهــر خــر
جنــدي مــن جنــود الرسايــا امليامــن ،يطيــع قيادتــه وينفــذ األوامــر بحذافريهــا ،يحــب إلخوانــه املجاهديــن مــا يحبــه
لنفســه ويدعــو لهــم بالنــرة والتأييــد.
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
ٌ
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خــاض شــهيدنا املجاهــد عبــد الكريــم العديــد مــن املهــات الجهاديــة حتــى نــال رشف االلتحــاق بوحــدة التقنيــة
والتصنيــع عــن جــدارة ،فــكان يبــي بــاء حســنا بــن إخوانــه املجاهديــن ،ويتميــز برشــاقته املعتــادة وحبــه للجهــاد
واســتعداده ليفــدي حمــى اإلســام بدمــه الغــايل كــا كل أبنــاء الجهــاد وفلســطني.
موعد مع الشهادة

بين ــا كان ش ــهيدنا الف ــارس أب ــو عبي ــدة يع ــد الع ــدة م ــع إخوان ــه يف وح ــدة التصني ــع لل ــذود ع ــن أبن ــاء قط ــاع
غــزة الصامــد ويذيــق العــدو الغاصــب مــن كأس املــوت الــذي يج ّرعــه ألبنــاء شــعبنا ،بينــا هــو كذلــك ،إذ بطائ ـرات
االحت ــال الصهي ــوين الت ــي كان ــت تج ــوب س ــاء القط ــاع يف  29أكتوب ــر (ترشي ــن األول) 2011م ،تس ــتهدفه بع ــدة
صواري ــخ ه ــو ورف ــاق درب ــه املجاهدي ــن األطه ــار أبن ــاء رساي ــا الق ــدس :الش ــهيد القائ ــد أحم ــد الش ــيخ خلي ــل ،م ــن
س ــكان رف ــح قائ ــد وح ــدة الهندس ــة والتصني ــع ،والش ــهيد املجاه ــد محم ــد عاش ــور م ــن س ــكان خانيون ــس ،والش ــهيد
املجاه ــد باس ــم أب ــو العط ــا م ــن س ــكان مدين ــة غ ــزة ،والش ــهيد املجاه ــد حس ــن الخ ــري م ــن س ــكان مدين ــة غ ــزة
حين ــا كان ــوا يط ــورون صارو ًخ ــا جدي ــدً ا م ــن حي ــث الدق ــة وامل ــدى ،وارتق ــى الش ــهداء الخمس ــة إىل العلي ــاء مقبل ــن
غ ــر مدبري ــن وال ن ــزيك ع ــى الل ــه أح ــدا.
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الشهيد املجاهد محمد خميس مرعي عاشور
صاحب الدعاء «اللهم ارزقني شهادة متزق
جسدي يف سبيل الله تعاىل»

رقيــق القلــب ،فــارس النهــار ،وراهــب الليــل ،يختلــس بعضً ــا مــن
وقتــه يرتكــه لبعــض فنــه ،ويف مقابــل هذه الرقــة كان له وجــه آخر يف
مواجهــة أعــداء دينــه ،فهــو القائــد املــدرب ،وهــو املجاهــد املقــدام،
فمنــذ أن نضــج فكــره ســبق عمــره بحنكتــه وصفاتــه القياديــة التــي
كانــت تكســبه حــب مــن يقابلــه ،فــكان القائــد املحبــوب ،لديــه مــن
الرباعــة والحنكــة مــا أهلتــه ليتغلــب عــى مــن مترســوا يف املجــال
)(2011 - 1987
العســكري خــرة ،فخــرج مــن بــن يديــه املجاهــدون يف صــور العــز والفخــار ،حــرص عــى تجهيزهــم وتدريبهــم ،وشــارك
يف الكثــر مــن األعــال الجهاديــة التــي أحرقــت قلــوب أعــداء اللــه يف معركــة أزليــة حتـ ًـا فيهــا ينتــر الحــق لتعــود
األرض ،وتــدور رحاهــا عــى أرض فلســطني ،إنــه الفــارس املجاهــد محمــد خميــس عاشــور.
الميالد والنشأة

تنســم الشــهيد املجاهــد محمــد خميــس عاشــور (أبــو أحمــد) أوىل نســات هــواء خانيونــس العليــل يف  27نوفمــر
(ترشيــن الثــاين) 1987م ،ذلــك اليــوم الــذي صــادف أول عهــد لــه بالحيــاة حيــث ولــد ألرسة فلســطينية تقطــن منطقــة
جــورة اللــوت بخانيونــس قدمــت العديــد مــن منــاذج التضحيــة والفــداء يف ســبيل رفعــة دينهــا ورفــع الضيــم الالحــق
بأبنــاء شــعبها .وتتكــون أرسة شــهيدنا باإلضافــة إىل الوالديــن مــن عــرة إخــوة وشــقيقة واحــدة.

أخالقه وصفاته

ُعــرف الشــهيد املجاهــد محمــد منــذ نعومــة أظافــره بااللتـزام يف بيــوت اللــه التــي تشــع علـ ًـا ومعرفــة حيــث تــرىب
عــى موائــد القــرآن الكريــم ومجالــس الذكــر والعلــم ،كــا واظــب عــى الصــاة يف مســجدي «اإلســام» و»ابــن القيــم».

متيــز شــهيدنا الفــارس محمــد بنبــل أخالقــه وبســرة عطــرة ،وقلــب صــاف ،وبحســن ومعاملتــه وبــره لوالديــه ،وصلــة
رحمــه ،واحرتامــه لجريانــه وأهلــه ومشــاركته إياهــم أتراحهــم وأفراحهــم ،فعرفــه الجميــع مؤدبًــا ملتز ًمــا ،حافظًــا لعــدة
أجـزاء مــن كتــاب اللــه.
ومــن أشــد مــا م ّيــز الشــهيد املجاهــد محمــد هــدوؤه وصمتــه الطويــل ،واالبتســامة اللطيفــة الهادئــة التــي إن الحــت
عــى شــفتيه ال تغيــب .وببســاطة مل يكــن الشــهيد الفــارس محمــد ممــن يجــود الزمــن بالكثرييــن مــن أمثالــه ،كــا
قــال رفيــق دربــه أبــو جعفــر أثنــاء مراســم تشــييع جثامنــه« :خرسنــا باستشــهاد محمــد شــي ًئا غال ًيــا ومثي ًنــا ،لقــد ذهــب
وفقدنــاه إىل غــر رجعــة وعــى مثلــه يبــي الرجــال».
كــا متيــز شــهيدنا املجاهــد محمــد بتفوقــه الــدرايس حيــث متكــن مــن إمتــام تعليمــه الثانــوي إال أن الظــروف التــي
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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واكبــت انطــاق انتفاضــة األقــى املباركــة وانشــغال شــهيدنا املجاهــد محمــد مبقارعــة االحتــال الصهيــوين حالــت دون
إكــال تعليمــه الجامعــي يف ذلــك الوقــت ،بيــد أنــه قــرر قبــل نحــو عــام إكــال دراســته الجامعيــة بااللتحــاق بكليــة
الرتبيــة اإلســامية يف جامعــة القــدس املفتوحــة بفــرع خانيونــس.
تزوج شهيدنا ورزقه الله مولو ًدا سامه أحمد.
مشواره الجهادي

التحــق شــهيدنا املجاهــد أبــو أحمــد بحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطني عــام 2002م يف ذروة انتفاضــة األقــى
املباركــة ،وكان أحــد مجاهديهــا الفاعلــن والحارضيــن يف كافــة الفعاليــات واألنشــطة التــي تدعــو إليهــا الحركــة األمــر
الــذي جعــل قيــادة رسايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي تختــاره ليكــون أحــد الجنــود املتميزيــن.
تــدرج الشــهيد يف صفــوف الرسايــا وتعلــم فنــون القتــال عــى أيــدي قادتهــا ومجاهديهــا وتلقــى العديــد مــن الــدورات
املكثفــة بــد ًءا مــن تصنيــع املــواد التفجرييــة والعبــوات إىل وحــدة التقنيــة والتصنيــع عــى مســتوى قطــاع غــزة حيــث
متيــز بصناعــة وإعــداد الصواريــخ املحليــة وتطويرهــا.
وتــدرج شــهيدنا املجاهــد محمــد يف العمــل الجهــادي حتــى بات أحــد أبرز املســئولني يف الوحــدة الصاروخيــة الخاصة،
والتــي كان لهــا رشف دك مغتصبــات العــدو الصهيــوين بوابــل مــن الصواريــخ ،مــا عرضــه للعديــد مــن محــاوالت
االغتيــال الفاشــلة عــى أيــدي قــوات االحتــال حتــى ارتقــى فيهــا شــهيدً ا برفقــة خمســة مــن إخوانــه املجاهديــن.
موعد مع الشهادة

يف عــر يــوم الســبت  29أكتوبــر (ترشيــن األول) 2011م كان الشــهيد املجاهــد محمــد وأربعــة مــن إخوانــه
الشــهداء املجاهديــن( :أحمــد الشــيخ خليــل ،عبــد الكريــم شــتات (املــري) ،باســم أبــو العطــا ،حســن الخــري) يف
الوحــدة الصاروخيــة عــى موعــد مــع الشــهادة حيــث نالــت منهــم يــد الغــدر والخيانــة عندمــا طالــت صواريــخ طائـرات
العــدو موقــع «مهاجــر» الخــاص بالرسايــا والواقــع بــن محافظتــي خانيونــس ورفــح ،أثنــاء تطويرهــم لصــاروخ جديــد
مــن حيــث الدقــة واملــدى.
وقــال شــقيقه تامــر« :عالمــات الصدمــة والذهــول ال زالــت تخيــم عــى أرستنــا التــي كانــت تتوقــع تلــك اللحظــة
املؤملــة والقاســية نظـ ًرا لنشــاط محمــد الــدءوب واملتواصــل حتــى يف فـرات التهدئــة» ،مســتذك ًرا دعــاء شــقيقه الشــهيد
املجاهــد محمــد« :اللهــم ارزقنــي شــهادة يتمــزق فيهــا جســدي يف ســبيل اللــه إلعــاء كلمتــه».
وأكــد تامــر :أن شــقيقه نــال باستشــهاده مــا كان دو ًمــا يتمنــاه ويعمــل مــن أجلــه ،متمن ًيــا عــى اللــه أن يتقبلــه مــع
الشــهداء والصديقــن ،وحســن أولئــك رفيقــا ،وأنعــم اللــه عليهــم بنعمــة الصــر واالحتســاب عنــد اللــه.
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موسوعة شهداء من فلسطين

الشهيد املجاهد مريض ناهض محمد حجاج
صفحات ناصعة كتبت بالدماء

م ــا أعظمه ــم رج ــال الرساي ــا امليام ــن وه ــم يخوض ــون ب ــكل
بســالة وإقــدام معركــة الحــق والباطــل! الحــق الــذي ميثلــه شــعبنا
الفلس ــطيني املظل ــوم واملنك ــوب واملح ــارص ،والباط ــل ال ــذي ميثل ــه
الكي ــان الصهي ــوين ال ــذي يقت ــل ويس ــفك دم ــاء أبن ــاء ش ــعبنا ومل
يس ــلم م ــن عربدت ــه وهيمنت ــه ال ش ــجر وال حج ــر وال ب ــر .ه ــم
ُ
الرجـــال الذيـــن اســـتجابوا لنـــداء الرحمـــن ولنفـــر الجهـــاد فلـــم
)(2011 - 1987
تكبلهـــم طائـــرات العـــدو التـــي غطـــت الســـاء ،ومل يربكهـــم
تخ ـ ُ
ـاذل أصح ــاب الكــرايس واملش ــاريع واألجن ــدة الخاص ــة الذي ــن تقاع ــدوا ع ــن دوره ــم الجه ــادي.
ط ــوىب لدم ــك الطاه ــر ي ــا م ــريض حج ــاج وأن ــت ت ــدك مغتصب ــات الع ــدو الصهي ــوين بحم ــم الن ــار والله ــب وتغ ــدو
ش ــهيدً ا ك ــا متني ــت بع ــد رحل ــة جهادي ــة مرشف ــة ش ــهد له ــا الق ــايص وال ــداين.
الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد مــريض ناهــض حجــاج (أبــو عبــد اللــه) رحمــه اللــه يف تاريــخ  2أبريــل (نيســان) 1987م
يف حــي الشــجاعية رشق مدينــة غــزة ،وترتيبــه الســادس بــن إخوتــه يف األرسة ،ودرس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة
مبــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئــن واملرحلــة الثانويــة مبدرســة جــال عبــد النــارص ،ثــم انتقــل للدراســة الجامعيــة
يف جامعــة القــدس املفتوحــة .وقــد تــزوج قبــل أربعــة شــهور مــن استشــهاده.
صفاته وأخالقه

متت ــع الش ــهيد املجاه ــد م ــريض بأخ ــاق حمي ــدة ومتي ــز بتواضع ــه ومحبت ــه ألهل ــه وإخوان ــه وجريان ــه وأصدقائ ــه
ورف ــاق درب ــه يف الس ــاح وتعل ــق قلب ــه باملس ــاجد .وأش ــار وال ــد الش ــهيد الصاب ــر املحتس ــب إىل أن الش ــهيد املجاه ــد
م ــريض تأث ــر كث ـرًا باستش ــهاد أصدقائ ــه ورفق ــاء درب ــه بالجه ــاد واملقاوم ــة يف رساي ــا الق ــدس الذي ــن س ــبقوه إىل علي ــاء
املج ــد والخل ــود ومنه ــم الش ــهداء( :أده ــم الحرازي ــن ،محم ــد عطي ــة الحرازي ــن ،س ــعدي حل ــس ،ع ــادل جندي ــة،
معت ــز قريق ــع).
وتابــع حديثــه قائـ ًـا« :لقــد أوىص مــريض والدتــه قبــل خروجــه ألدائــه املهمــة الجهاديــة واستشــهاده بــأن ترعــى ابنــه
الــذي مــازال يف أحشــاء والدتــه وأن تســميه عبــد اللــه ،وطالباهــا بــأن تربيــه عــى حــب الجهــاد واملقاومــة».

وتاب ــع حديث ــه« :ك ــا طل ــب منه ــا ب ــأن ال تب ــي علي ــه حين ــا ي ــأيت محم ــوالً ع ــى األكت ــاف ب ــل أن تس ــتقبله
بالتكبـــر والزغاريـــد».
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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وأوضــح والــد الشــهيد املجاهــد مــريض أنــه عــى علــم مســبق بالطريــق الــذي ســلكه نجلــه منــذ البدايــة ،لكنــه
شــجعه عــى مواصلــة هــذا الطريــق املحفــوف باملخاطــر.
مشواره الجهادي

انض ــم الش ــهيد املجاه ــد م ــريض إىل حرك ــة الجه ــاد اإلس ــامي وجناحه ــا العس ــكري رساي ــا الق ــدس إميانً ــا من ــه
بســـامة نهجهـــا الجهـــادي ومـــن أبـــرز املهـــات الجهاديـــة التـــي شـــارك فيهـــا التصـــدي لالجتياحـــات الصهيونيـــة
للمناط ــق الرشقي ــة ملدين ــة غ ــزة ودك مغتصب ــات الع ــدو الصهي ــوين بصواري ــخ الجــراد والق ــدس وقذائ ــف اله ــاون.
واملش ــاركة يف عملي ــة نح ــال ع ــوز رشق ح ــي الش ــجاعية وكارين يف املنطق ــة الصناعي ــة يف أواخ ــر ع ــام 2007م ع ــر
إس ــناد املجاهدي ــن يف ه ــذه العملي ــة املبارك ــة .أيضً ــا العم ــل بالوح ــدة الصاروخي ــة التابع ــة لرساي ــا الق ــدس بل ــواء
غ ــزة باإلضاف ــة للرب ــاط والحراس ــة يف س ــبيل الل ــه.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم الســبت املوافــق  29أكتوبــر (ترشيــن أول) 2011م انطلــق املجاهــد مــريض حجــاج برفقــة الشــهيد
املجاهــد ســهيل جنديــة ليــدكا حصــون املحتــل بصواريــخ الج ـراد تلبيــة لنــداء الجهــاد ،وانتقا ًمــا لدمــاء شــهداء رسايــا
القــدس التــي روت األرض املباركــة يف رفــح يف ذلــك اليــوم ،وبعــد عودتهــا مــن أداء مهمتهــا الجهاديــة اســتهدفت
طائـرات االســتطالع الحاقــدة بصاروخــن الشــهيدين املجاهديــن مــريض حجــاج وســهيل جنديــة غــرب مدينــة غــزة مــا
أدى إىل ارتقائهــا شــهيدين يف عليــن مقبلــن غــر مدبريــن.

الجديــر ذكــره أن الشــهداء الذيــن ارتقــوا يف مدينــة رفــح هــم :الشــهيد املجاهــد أحمــد خليــل الشــيخ خليــل مــن
ســكان رفــح ،والشــهيد املجاهــد محمــد عاشــور مــن ســكان خــان يونــس ،والشــهيد املجاهــد عبــد الكريــم شــتات
املــري مــن ســكان خــان يونــس ،والشــهيد املجاهــد باســم محمــد أبــو العطــا مــن ســكان مدينــة غــزة ،والشــهيد
املجاهــد حســن محمــد الخــري مــن ســكان مدينــة غــزة حيــث ارتقــوا خــال قصــف صهيــوين اســتهدفهم يف موقــع
«مهاجــر» التابــع لرسايــا القــدس يف مدينــة رفــح جنــوب القطــاع وهــم يحاولــون تطويــر الصواريــخ القدســية .كــا
ارتقــى اثنــان مــن رسايــا القــدس يف قصــف مــن طائـرات االســتطالع يف رفــح أيضــا وهــم :ســليامن محــروس أبــو فاطمــة،
ورفيقــه الشــهيد ســامي حمــد أبــو ســبت ،بعــد أن دكا املغتصبــات املحاذيــة ملدينــة رفــح بقذائــف الهــاون ر ًدا عــى
اغتيــال الشــهداء الخمســة.
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الشهيد املجاهد عبد الله عيد حسن أبو مهنا
متنى أن يستشهد يف يوم عرفة فنال ما متنى

هــم الشــهداء ال يعرفــون موعــدً ا وال زمانًــا وال مكانًــا مــن أجــل
تقديــم أغــى مــا ميلكــون يف ســبيل اللــه ،لــن تكـ ِ
ـف حــروف اللغــة
العربيــة وال مفرداتهــا يك تعــر عــن هــؤالء العظــاء ،فالكلــات تبقــى
عاجــزة قــارصة عــن وصفهــم ،واألقــام التــي كتبــت أمجادهــم نفــدت
ومــا نفــدت أمجادهــم ،واألوراق التــي كتبــت عليهــا ســرتهم ســتبقى
قزمــة أمــام كربيائهــم وشــموخهم.

)(2011 - 1984

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه عيــد أبــو مهنــا (أبــو ماجــد) يف  12ينايــر (كانــون الثــاين) 1984م يف بلــدة القـرارة
رشق مدينــة خانيونــس مــن أرسة فلســطينية مجاهــدة خرجــت العديــد مــن املجاهديــن والشــهداء.
عــاش شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه طفولتــه يف أحضــان أرسة لهــا حبهــا للوطــن وانتامؤهــا لإلســام ،فكانــت طقوســه
اليوميــة صــاة وذكـ ًرا ،يلبــس القنــاع ويحمــل املقــاع حبــا للجهــاد يف ســبيل اللــه ،فرتعــرع ونشــأ عــى حــب الوطــن.
تــرك الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه خلفــه ثالثــة مــن األبنــاء وهــم م ـرام ،وولــدان ســاهام يف وقــت ســابق تيم ًنــا
بشــهداء مــن رفــاق دربــه ،وهــا ماجــد ومؤمــن.
صفاته وأخالقه

التــزم شــهيدنا املجاهــد عبــد اللــه منــذ الصغــر يف مســجد أبــو بكــر الصديــق ،وكان محافظًــا عــى جميــع الصلــوات
فيــه ،ثــم تلقــى تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي يف مدرســة املعــري األساســية رشق القـرارة.

متيــز شــهيدنا املجاهــد أبــو ماجــد بالعديــد مــن الصفــات أبرزهــا التواضــع ،االبتســامة الدامئــة التــي ال تفــارق شــفتيه،
والحــرص عــى زيــارة األصدقــاء واألرحــام املرىض.
التــزم الشــهيد البــار عبــد اللــه بــأداء جميــع الصلــوات يف مســجد أبــو بكــر الصديــق القريــب مــن بيتــه يف بلــدة
الق ـرارة ،وبــرز يف نشــاطات األشــبال فيــه .ولحبــه للعمــل يف ســبيل اللــه كان قائــد شــعبة يف العمــل الســيايس لحركــة
الجهــاد اإلســامي يشــارك إخوانــه يف كل الفعاليــات واألنشــطة يف املنطقــة .كذلــك مل يكــن يــرى أحــدً ا يف البيــت إال
ويحــاول أن يســعده ويضحكــه ،وكان يــردد باســتمرار حبــه للشــهادة وطلبــه لهــا.
مشواره الجهادي

انطلــق املجاهــد شــهيدنا عبــد اللــه بعزميــة وصالبــة وقــوة إميــان ،ونشــط يف صفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي منــذ
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بدابــة التســعينات ،ومــا لبــث أن التحــق بصفــوف الجنــاح العســكري للحركــة رسايــا القــدس يف العــام 2001م وشــارك يف
العديــد مــن العمليــات العســكرية يف ذلــك الوقــت.
ومــع بدايــة انتفاضــة األقــى تجــدد عمــل شــهيدنا املجاهــد أبــو ماجــد وشــارك بــكل قــوة يف العمــل العســكري
حيــث كان مجاهــدً ا ومرابطًــا عــى الثغــور املقدســة يف أط ـراف بلــدة الق ـرارة.
ومــع بدايــة انتفاضــة األقــى مــارس عملــه العســكري ،وقــام بــزرع عبــوات ناســفة للدبابــات الصهيونيــة التــي
كانــت تجتــاح بلــدة القـرارة ،ومت ّيــز مــن بــن إخوانــه املجاهديــن يف نشــاطه الجهــادي ،ال يقــر يف أمــر مــا .وع ِمــل يف
الربــاط عــى الثغــور ،وشــارك يف التصــدّ ي ملعظــم االجتياحــات للعــدوان الصهيــوين عــى منطقــة القـرارة خــال عملياتهــا
العســكرية التــي تقتــل فيهــا األطفــال والنســاء وترتكــب املجــازر الصهيونيــة ،وبعدهــا رأت قيــادة رسايــا القــدس أن
يكــون الشــهيد الفــارس أبــو ماجــد ضمــن وحــدة املدفعيــة يف صفــوف الرسايــا ملــا كان يتميــز مــن إميانيــات باللــه عــز
وجــل األمــر الــذي رشّ ــحه لتـ ّ
ـول قيــادة الوحــدة التــي مت ّيــزت يف عملهــا بفضــل اللــه وبفضــل الشــجاعة والجــرأة التــي
مت ّتــع بهــا عبــد اللــه.
تعــرض الشــهيد املجاهــد أبــو ماجــد يف العــام 2004م إىل إصابــة بالغــة وذلــك أثنــاء قيامــه بــزرع عبــوات ناســفة
عــى الخــط الفاصــل يف منطقــة خزاعــة حيــث قامــت قــوات االحتــال الصهيــوين بإطــاق القذائــف املســارية عــى
الشــهيد وأصيــب بإصابــات بالغــة ولكــن عنايــة اللــه حفظتــه ليكمــل مشــواره الجهــادي املقــاوم.
موعد مع الشهادة

بين ــا كان املس ــلمون يف ش ــتى بق ــاع األرض يجه ــزون أضحيته ــم لنحره ــا تقر ًب ــا إيل الل ــه ع ــز وج ــل ،وكان حج ــاج
الل ــه يقف ــون ع ــي جب ــل عرف ــة ،كان ش ــهيدنا املجاه ــد عب ــد الل ــه ع ــى موع ــد م ــع ال ــدم ليق ــدم أغ ــى م ــا ميل ــك
أضحي ــة لل ــه ع ــز وج ــل.

كان الجيــش الصهيــوين يجهــز لعمليــة اغتيــال جديــدة بحــق كوكبــة مــن قــادة رسايــا القــدس يف غــزة حيــث كان
الشــهيد املجاهــد عبــد اللــه أبــو مهنــا هــو وإخوانــه خارجــن لتفقــد منطقتهــم وهــم صامئــون يــوم عرفــة ،ومــا أن
خرجــوا حتــى باغتتهــم الطائـرات الحربيــة الصهيونيــة بعــدد مــن صواريخهــا .لريتقــي الشــهيد الفــارس عبــد اللــه إىل ربــه
شــهيدً ا يــوم الســبت  5نوفمــر (ترشيــن الثــاين) 2011م يف هــذا اليــوم املبــارك ،ولتعانــق روحــه أرض الوطــن ولتصطــف
نجو ًمــا يف ســاء الوطــن تنــر الطريــق للجيــل القــادم.
أبــا ماجــد! ســام لروحــك الطاهــرة يف حواصــل طــر خــر ،ولــك املجــد أنــت وكل شــهدائنا األبطــال وإنــا عــى دربــك
ملاضــون بــإذن اللــه تعاىل.
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الشهيد املجاهد إسامعيل سالمة حسني العرعري
رحل بشوق للجنان

مــا أعظمهــا مــن رحلــة اشــتياق صادقــة ُحفــت باملحبــة والصــدق
واإلخــاص! رحلــة تقاســمها الشــهداء ونزفــوا خاللهــا أعامرهــم وزهــرة
شــبابهم وأرواحهــم ودماءهــم قربانًــا إىل اللــه .رحلــة عبــدت بالدمــاء
واملصاعــب والشــقاء والعنــاء .رحلــة الكرامة والعــزة والشــموخ واالباء.
رحلــة الرجــال الصادقــن الذيــن أذلــوا بصمودهــم وثباتهــم عدوهــم
الــذي ميثــل رأس الكفــر والــرك واالرهــاب .مــا أعظمهــم رجــال
الرسايــا وهــم يتقدمــون يف ميــدان الشــهادة كــا كان قبلهــم عــي
وخالــد والقعقــاع والج ـراح رضــوان اللــه عليهــم!

)(2011 - 1988

الميالد والنشأة

ولــد الشــهيد املجاهــد إســاعيل ســامة العرعــر يف تاريــخ  28ينايــر (كانــون الثــاين) 1988م مبنطقــة الرتكــان بحــي
الشــجاعية رشق مدينــة غــزة ،ونشــأ يف أرسة مجاهــدة ملتزمــة قدمــت العديــد مــن الشــهداء واالستشــهاديني واألرسى
عــى مــدار انتفاضــة األقــى املباركــة ومنهــم :الشــهيد املجاهــد نبيــل العرعــر أول شــهيد يف انتفاضــة األقــى املباركــة
والشــهيد املجاهــد ظريــف العرعــر والشــهيد املجاهــد بــال العرعــر ،وجميعهــم مــن مجاهــدي وقــادة «رسايــا القــدس»
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي.
درس شــهيدنا الفــارس إســاعيل املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة حطــن بحــي الشــجاعية ،ومل يكمــل دراســته والتحــق
مبجــال العمــل مبك ـ ًرا لــي يســاعد والــده يف ظــل الظــروف املعيشــية الصعبــة.
صفاته وأخالقه

شــهيدنا املجاهــد إســاعيل رحمــه اللــه شــاب عطــوف وبــار بأهلــه وبوالديــه ،كــا ُعــرف متواض ًعــا وذا ابتســامة ال
تفــارق محيــاه مــا جعلــه محبوبًــا مــن الجميــع .و ُعــرف باملحافظــة عــى صــاة الجامعــة ،وطيــب الســلوك مــع كل مــن
عارشهــم أرسة وجــرة وأصدقــاء ،مــا جعلــه محبوبًــا مــن الجميــع.
مشواره الجهادي

شــهيدنا الفــارس إســاعيل رحمــه اللــه مجاهــد عنيــد تجــده يف طليعــة كل رد وانتقــام عــى جرائــم االحتــال
الصهيــوين بحــق شــعبنا الفلســطيني .ومتيــز بحامســته وشــجاعته وإقدامــه يف مقارعــة العــدو الصهيــوين .ومــن أبــرز
املهــات والعمليــات الجهاديــة التــي شــارك بهــا الشــهيد املجاهــد إســاعيل مشــاركته يف الربــاط عــى الثغــور الرشقيــة
ملدينــة غــزة والحراســة يف ســبيل اللــه.
عمــل شــهيدنا املقــاوم إســاعيل ضمــن وحــدة الرصــد واالســتطالع لرسايــا القــدس ،حيــث راقــب ورصــد تحــركات
أحياء يرزقون (الجزء الخامس)
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العــدو الصهيــوين .وعمــل يف الوحــدة الخاصــة للرسايــا بســبب متيــزه والتزامــه وحنكتــه العســكرية .ويعــد أحــد مجاهدي
ســاح املدفعيــة لرسايــا القــدس ،وشــارك بإطــاق العديــد مــن قذائــف الهــاون عــى مغتصبــات العــدو الصهيــوين التــي
أدت ملقتــل وإصابــة العديــد مــن املســتوطنني حســب اعــراف العــدو .وشــارك يف عمليــة كــر الحصــار البطوليــة
املشــركة مــع ألويــة النــارص صــاح الديــن.
موعد مع الشهادة

يف مســاء يــوم الثالثــاء املوافــق  7ديســمرب (كانــون األول) 2011م توغلــت قــوات االحتــال الصهيــوين رشق مدينــة
غــزة ،لتجــد مجاهــدي رسايــا القــدس باملرصــاد ،وأثنــاء التصــدي للتوغــل اســتهدفت طائ ـرات االســتطالع الصهيونيــة
مجموعــة مــن مجاهــدي رسايــا القــدس ،فارتقــى شــهيدنا املجاهــد إســاعيل ســامة العرعــر وأصيــب خمســة مجاهدين
آخريــن بجـراح ،رشق مدينــة غــزة ،فارتقــى فارســنا إىل عليــاء املجــد والخلــود بعــد مســرة حافلــة مــن الجهــاد والعطــاء
والتضحيــة والفــداء.
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الشهيد املجاهد سامي حمد حامد أبو سبت

457

الشهيد املجاهد سليامن محروس سليامن أبو فاطمة

459

الشهيد املجاهد سهيل إبراهيم سلامن جندية

461

الشهيد املجاهد عبد الكريم موىس عودة شتات

463

الشهيد املجاهد محمد خميس مرعي عاشور

465

الشهيد املجاهد مريض ناهض محمد حجاج

467

الشهيد املجاهد عبد الله عيد حسن أبو مهنا

469

الشهيد املجاهد إسامعيل سالمة حسني العرعري

471

فهرس تراجم الشهداء
()2011 - 2008
إبراهيم سامل سليامن حجوج

155

أمين عطا الله أحمد فايد

85

إبراهيم محمد إبراهيم نرص

161

باسل ناهض يونس شابط

129

إبراهيم محمود ربيع النجار

401

باسم محمد سلامن أبو العطا

453

إبراهيم محمود محمد الجندي

301

بسام حاتم عبد الحزين

95

إبراهيم مصطفى فريج سعيد

215

بسام عبد ربه موىس أبو مصطفى

65

إسامعيل إبراهيم حلمي السموين

233

بالل حمودة محمد صالح

143

إسامعيل أمين جميل ياسني

281

بالل محمد إسامعيل العرعري

433

إسامعيل زهدي إسامعيل األسمر

441

توفيق رشاد حلمي السموين

235

إسامعيل سالمة حسني العرعري

471

ثائر سهيل عيل حسني

335

أحمد إبراهيم محمد أبو جزر

309

جالل عبد الكريم محمد نرص

403

أحمد حسن عبد الكريم أبو زور

267

جميل عيل محمد الدردساوي

303

أحمد حمدان محمد أبو النجا

147

جهاد أحمد أمني نواهضة

191

أحمد خليل عبد اللطيف الشيخ خليل

451

جهاد رشاد شعبان دلول

305

أحمد صادق حسن أبو زيد كميل

79

جهاد صبحي طه عفانة

399

أحمد عبد عيل برن

345

جهاد عطا سليامن الدغمة

389

أحمد محمد عبد الله عوض

141

جودت عبد الله محمد نبهان

83

أدهم فايز محمود الحرازين

419

حاتم محمد إسامعيل الربدويل

397

أدهم نعيم محمد عبد املالك

231

حسام إبراهيم مطري نصار

283

أسامة سعيد محمد لبد

269

حسام طالل عبد الرحيم عبده

163

أسامة عبد الحميد عبد الدايم الهويب

159

حسام عبد الله إبراهيم الصانع

193

أسامة عبد الله محمود عياش

375

حسن خليل أحمد الكحلوت

259

أسامة عمر رضوان القصاص

383

حسن رشاد مصطفى أبو صايف

97

أنور جرب عبد الحفيظ أبو سامل

271

حسن زياد عيد شقورة

131

أمين سليامن عودة سعيد

93

حسن زيادة خليل جارس

105

حسن محمد حسن الخرضي

455

سامي حمدان عبد الرحيم فياض

63

حسني أحمد حسني داود

195

سائد عيل سامل أبو هداف

117

حسني سامي خري البطش

99

سعدي محمود سعدي حلس

421

حنان خميس سعدي السموين

237

سليم خالد سليم العرابيد

445

خالد حرب خالد شعالن

365

سليامن جمعة إبراهيم عميش

315

خالد رفيق ذياب الكفارنة

361

سليامن عبد الحكيم عارف عرفات

391

خلدون ماجد أحمد سمودي

409

سليامن محروس سليامن أبو فاطمة

459

خليل أكرم عوض الجعيدي

357

سهيل إبراهيم سلامن جندية

461

ذياب عبد القادر رجب مقاط

337

شادي عبد عيل برن

349

راجح ناهض راجح زيادة

217

شادي فتحي أحمد جنيد

289

راجي رشدي محمد دلول

311

شمس عمر خميس عمر

291

رائد جامل شعبان الناقة

165

صالح ذيب عبد الرحمن دهيدي

149

رائد عارف فريد املغري

435

صالح عمر صالح قرقور

121

رائد نافذ أحمد امللفوح

273

صامد محفوظ محمود عبد ربه

293

رأفت خليل حمدان أبو العال

347

صربي هاشم محمد عسلية

429

رشيد حمدان شحتة ضهري

285

صدام جميل سليم عبد النبي

317

رضوان أحمد محمد النمروطي

427

صفاء صبحي محمد السموين

239

رعد شحدة محمد أبو فول

73

طارق جمعة أحمد أبو غايل

179

رماح فايز عبد الحسني

449

طارق محمد منر أبو عمشة

275

رمزي روحي خليل عوض

329

طالل حلمي محمود السموين

241

زكريا سليامن عطوة العاموي

115

عادل محمد صربي جندية

417

زكريا نبيل أحمد الكفايف

87

عبد الرازق محمود حمد أبو معمر

167

زياد سعيد حسن نصار

251

عبد الرحيم محمود عيل بهادر

187

زياد عبد أحمد أبو طري

201

عبد الكريم موىس عودة شتات

463

سامل محمد سامي سمودي

413

عبد الله عيد حسن أبو مهنا

469

سامر محمد العبد أبو عرص

339

عبد الله محمد حمدان أبو روك

355

سامي حمد حامد أبو سبت

457

عبد الله محمد عبد الله الغصني

139

عبد املجيد سعيد موىس الحاج صالح

371

محمد إبراهيم حلمي السموين

243

عبد النارص خليل حسن عودة

277

محمد إبراهيم عبد الغفار جحجوح

331

عثامن أحمد محمد أبو حجر

151

محمد إسامعيل عبد أبو دقة

213

عدي ماهر حمزة قادوس

415

محمد أكرم محمد عابد

423

عز الدين محمد حسني عويضات

145

محمد جالل شحدة أبو طري

203

عطا الله سمري محمد إسامعيل

89

محمد جميل موىس النجار

411

عطية محمود عطية مقاط

443

محمد حاتم صربي الكفارنة

395

عالء الدين عصام رشيف أبو الرب

359

محمد حسن أحمد البابا

225

عالء الدين يحيى محمد زقوت

223

محمد خالد سليامن أبو معمر

431

عالء إبراهيم سالمة مطر

253

محمد خرض يوسف حمودة

227

عالء أحمد محمد أبو ريدة

319

محمد خميس مرعي عاشور

465

عالء روحي أحمد الربيم

171

محمد زيك أحمد أبو عودة

323

عالء نبيل محمد حمدان

447

محمد سامل الرباوي مرشود

379

عالء وليد محمد أبو موىس

185

محمد سمري أمني حجي

245

عامد حسني محمود كامل

123

محمد شحادة عبد التعمري

127

عامد فريد سالمة أبو عابدة

437

محمد صالح صالح الشاعر

133

عامر عبد الرحيم ذيب زكارنة

81

محمد عايش منصور أبو نرص

255

عوض عبد الفتاح محمد القيق

157

محمد عبد الرحيم معبد مهنا

109

عيىس مرزوق صالح زواهرة

125

محمد عبد الشفوق سعيد العبادلة

197

غسان عبد الحي جودت عبد ربه

107

محمد عبد العزيز خليل القرا

205

غسان يارس كامل الرتاميس

189

محمد عبد العفو محمد العملة

387

فادي أحمد سليامن أبو هداف

119

محمد عبد القادر حسن عقيالن

101

فادي جامل ممدوح سامل

153

محمد عثامن خليل اشتيوي

287

فهيم عوض جمعة الشاعر

183

محمد عطية سامل الحرازين

425

فواز عوين فواز فريحات

67

محمد لطفي محمود الهور

313

كامل خالد شعبان الدحدوح

377

محمد ماجد إبراهيم كعرب

209

مبارك رباع ربيع شلوف

385

محمد ماهر أحمد الزينايت

325

محمد ماهر منر بدوي

261

مهند إبراهيم عطا الطناين

219

محمد محمد نبيه الغزايل

247

مؤمن أحمد جمعة السمريي

321

محمد مصطفى ربحي عبد الخالق حسني عيد

295

ميساء منر محمد فنونة

69

محمد موىس حسن العر

353

نادر عادل أحمد أبو داير

113

محمد نارص سعيد دراغمة

181

نبيل محمود محمد أبو طعيمة

199

محمد نافذ ذيب الهندي

279

نضال حيدر أحمد شقورة

135

محمد هاشم إسامعيل عفانة

257

هدى نائل فارس السموين

249

محمد وجيه محمد الرفاعي

333

هامم محمد حسن الخرضي

343

محمد يارس منصور القرم

351

هيثم عبد الحكيم عارف عرفات

393

محمود أسعد محمد فتوح

263

وجيه أحمد وصفي مشتهى

307

محمود ربيع عبد الله عبد ربه

137

وسيم حسن حسني منصور

367

محمود سامل حسن أبو شاب

173

وليد أنيس يوسف عبيد

71

محمود سامي حسن فتوح

369

وليد رشاد حلمي السموين

229

محمود ماجد محمود أبو نحلة

211

يارس عبد أحمد أبو طري

207

محمود موىس رمضان البنا

381

يارس فايز حمدان أبو عليان

177

محمود يوسف شحدة النجار

405

يارس محمد عيد أبو حليب

169

محمود يوسف عبد الغندور

77

ياسني سليم ياسني جارس

373

مدحت عبد عيل برن

341

يحيى محمود أحمد شاهني

91

مراد إبراهيم أحمد باشا

75

يرسي محمود جودت عبد ربه

297

مريض ناهض محمد حجاج

467

يوسف سليامن حسني السمريي

111

مصعب عيىس عيل أبو روك

407

يوسف عثامن مصطفى أبو حسنني

221

مصلح محمد مصلح صالح

103

يونس محمد أحمد حمد

299

معتز باسم حمدان قريقع

439

معتز فؤاد عبد العزيز طافش

175

معني أكرم أحمد سلمي

265

مقبل يوسف محمد أبو عودة

363

ممدوح مساعد محمد قديح

327

